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Systematische lijst van inclusies en vier-tekensubcategorieën
Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen
I
II
Nieuwvormingen
III
Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde
aandoeningen van immuunsysteem
IV
Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen
V
Psychische stoornissen en gedragsstoornissen
VI
Ziekten van zenuwstelsel
VII
Ziekten van oog en adnexen
VIII
Ziekten van oor en processus mastoideus
IX
Ziekten van hart en vaatstelsel
X
Ziekten van ademhalingsstelsel
XI
Ziekten van spijsverteringsstelsel
XII
Ziekten van huid en subcutis
XIII
Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel
XIV
Ziekten van urogenitaal stelsel
XV
Zwangerschap, bevalling en kraambed
XVI
Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode 
XVII Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen 
XVIII Symptomen en afwijkende klinische bevindingen en
laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd
XIX
Letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige
oorzaken
XX
Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte
XXI
Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden en contact met
gezondheidszorg
XXII Coderingen voor speciale doeleinden
Morfologie van nieuwvormingen (ICD-O-3.2)	

I.1
II.1

III.1
IV.1
V.1
VI.1
VII.1
VIII.1
IX.1
X.1
XI.1
XII.1
XIII.1
XIV.1
XV.1
XVI.1
XVII.1

XVIII.1
XIX.1
XX.1
XXI.1
XXII.1
M.1

Speciale lijsten voor mortaliteit en morbiditeitlijsten-1
Definitiesdef-1
Voorschriften ten aanzien van de nomenclatuur
regels-1
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Een classificatie van ziekten kan worden gedefinieerd als een stelsel van categorieën
waaraan volgens vastgestelde criteria ziekte-entiteiten worden toegewezen. Er zijn vele
indelingscriteria mogelijk en de keuze ervan hangt af van het gebruik van de samen te
stellen statistieken. Een statistische classificatie van ziekten dient het gehele terrein van
ziektetoestanden binnen een hanteerbaar aantal categorieën te omvatten.
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De Tiende Revisie van de International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems [in het Nederlands getiteld: Internationale statistische classificatie van
ziekten en met de gezondheid verband houdende problemen]; is de jongste in een reeks die
in 1893 formeel een aanvang nam met de classificatie van Bertillon of de Internationale
lijst van doodsoorzaken. In Deel 2 is een volledig overzicht van de historische achtergrond
van de classificatie opgenomen. Hoewel de titel is gewijzigd teneinde de inhoud en het
doel te verduidelijken en om weer te geven dat de voortdurende uitbreiding van het
bereik van de classificatie zich uitstrekt tot voorbij het terrein van ziekten en letsels, is de
vertrouwde afkorting ‘ICD’ gehandhaafd. In de herziene classificatie zijn aandoeningen
gegroepeerd op een wijze die de meest geschikte werd geacht voor algemene
epidemiologische doeleinden en evaluatie van gezondheidszorg.
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Het werk aan de Tiende Revisie van de ICD is in september 1983 in Genève gestart met
een voorbereidende vergadering over de ICD-10. Het werkprogramma werd begeleid
vanuit regelmatige bijeenkomsten van de ‘Heads of WHO Collaborating Centres for
Classification of Diseases’. Beleidsmatige begeleiding werd gegeven vanuit een aantal
bijzondere vergaderingen, waaronder die van het ‘Expert Committee on the International
Classification of Diseases - Tenth Revision’, die in 1984 en 1987 gehouden werden.

Fo
r

ed
u

Naast de vakinhoudelijke bijdragen die werden geleverd door vele specialistische
groeperingen en individuele deskundigen, werd in reactie op de wereldwijde verspreiding
in 1984 en 1986 van ontwerp-voorstellen voor de revisie een groot aantal commentaren en
suggesties ontvangen van lidstaten en regionale bureaus van de WHO. Uit de ontvangen
reacties bleek dat veel gebruikers wensten dat de ICD ook andere gegevenssoorten zou
bevatten dan de ‘diagnostische informatie’ (in de breedste zin van het woord) waarin tot
nog toe werd voorzien. Om aan de behoeften van deze gebruikers tegemoet te komen,
ontstond het denkbeeld van een  ‘familie’ van classificaties rondom de traditionele ICD
met haar bekende vorm en structuur. De ICD zelf zou op die manier aan de vereisten
van diagnostische informatie voor algemene doeleinden voldoen, terwijl in combinatie
daarmee een verscheidenheid aan andere classificaties gebruikt zou worden, hetzij
voor een andere benadering van dezelfde informatie, hetzij voor andere informatie (in
het bijzonder voor operatieve en niet-operatieve verrichtingen en voor stoornissen,
beperkingen en handicaps).
Ingaand op de bij de ontwikkeling van de Negende Revisie van de classificatie naar voren
gebrachte suggesties dat een andere basisstructuur de behoeften van vele uiteenlopende
gebruikers beter zou dienen, werden verscheidene alternatieve modellen geëvalueerd.
Het werd echter duidelijk dat het traditionele ontwerp (éénassig, maar variabel) van de
classificatie, evenals andere aspecten van de structuur die aandoeningen benadrukten die

1
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veel voorkwamen, hoge kosten veroorzaakten of anderszins voor de volksgezondheid
van belang waren, de tand des tijds had doorstaan en dat veel gebruikers weinig gelukkig
zouden zijn met één van de modellen die als mogelijke vervanging waren voorgesteld.
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Zoals bestudering van de Tiende Revisie zal aantonen is daarom de traditionele structuur
van de ICD gehandhaafd; een alfanumeriek codeschema vervangt echter het voorgaande
numerieke schema. Dit levert extra mogelijkheden tot coderen op en laat ruimte open voor
toekomstige herzieningen zonder de systematiek te verstoren, zoals dat bij voorgaande
revisies wel het geval is geweest.
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Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte, zijn bepaalde aandoeningen
van het immuunsysteem opgenomen bij ziekten van het bloed en de bloedvormende
organen (hoofdstuk III). Nieuwe hoofdstukken zijn toegevoegd voor ziekten van
het oog en de adnexen en ziekten van het oor en de processus mastoideus. De
vroegere aanvullende classificaties van uitwendige oorzaken en van factoren die de
gezondheidstoestand beïnvloeden en contacten met gezondheidsdiensten maken nu deel
uit van de classificatie zelf.
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Het dagger-asterisk-systeem van dubbele classificatie van bepaalde diagnoseomschrijvingen, dat in de Negende Revisie werd geïntroduceerd, is gehandhaafd en
uitgebreid, waarbij de asterisk-as op drie-tekenniveau homogene categorieën vormt.

Inhoud van de drie delen van de ICD-10

na

De presentatie van de classificatie is veranderd. Er zijn nu drie delen:
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Deel 1. Systematische lijst. Dit deel bevat het verslag van de International Conference
for the Tenth Revision, de classificatie zelf op drie- en vier-tekenniveau, de classificatie
van de morfologie van nieuwvormingen, speciale lijsten voor mortaliteit en morbiditeit,
definities en de voorschriften met betrekking tot de nomenclatuur.
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Deel 2. Handleiding. In dit deel zijn de certificatie- en klasseerregels, die vroeger in Deel
1 waren ondergebracht, samen opgenomen met een grote hoeveelheid nieuw achtergronden instructiemateriaal en met richtlijnen voor het gebruik van de ICD, waarvan het
ontbreken in eerdere herzieningen als een gemis werd ervaren. Dit deel bevat tevens het
historische materiaal dat vroeger in de inleiding tot Deel 1 werd gepresenteerd.
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Deel 3. Alfabetische lijst. Dit deel wordt gevormd door de index zelf met een inleiding en
uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik.
*  *  *

De classificatie werd door de International Conference for the Tenth Revision of the
International Classification of Diseases in 1989 goedgekeurd en door de 43e World Health
Assembly in de onderstaande resolutie aanvaard:
Gezien het verslag van de International Conference for the Tenth Revision of the
International Classification of Diseases

2

ICD-10_deel 1_voorwerk_2021.indd 2

28-5-2021 11:46:44

I nleiding

AANVAARDT de 43e World Health Assembly het volgende, zoals door de Conferentie
wordt aanbevolen:
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(1)
de gedetailleerde lijst van categorieën op drie-tekenniveau en facultatieve
categorieën op vier-tekenniveau met de Speciale lijsten voor mortaliteit en morbiditeit
die tezamen de Tiende Revisie vormen van de International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems, die op 1 januari 1993 van kracht wordt;

(2)
de definities, standaarden en rapportage-vereisten met betrekking tot maternale
sterfte, doodgeboorte, perinatale en neonatale sterfte en zuigelingensterfte;
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de regels en richtlijnen voor codering van de aan het overlijden ten grondslag
(3)
liggende oorzaak en voor codering van de hoofddiagnose voor morbiditeit;
VERZOEKT de 43e World Health Assembly de Directeur-Generaal het Manual of the
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems uit te
geven;
ONDERSCHRIJFT de 43e World Health Assembly de aanbevelingen van de Conferentie
met betrekking tot:
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(1)
het concept en de toepassing van de familie van classificaties die gericht zijn op
ziekte en gezondheid en waarbij de International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems de kernclassificatie vormt, omgeven door een aantal
aanverwante en aanvullende classificaties en de International Nomenclature of Diseases;
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het vaststellen van een procedure voor updating binnen de tienjarige cyclus van
(2)
revisies.

De vertaling in het Nederlands
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De vertaling van de ICD-10 heeft tot doel de toegankelijkheid van deze standaard voor het
Nederlandse taalgebied te bevorderen. Het is voor de eerste maal dat een revisie van de
ICD integraal in het Nederlands verschijnt. Wel zijn in het verleden door het CBS en door
het toenmalige GAK/GMD gedeeltelijke vertalingen gemaakt van eerdere uitgaven van
de ICD, terwijl de in ons land meer bekende en veel uitvoeriger Classificatie van Ziekten
1980 (CvZ80) van de SIG een vertaling is van de in de Verenigde Staten samengestelde
ICD-9-CM (clinical modification van de ICD-9). De genoemde drie organisaties hebben  
in 1990 samen met de WCC de afspraak gemaakt te komen tot deze gemeenschappelijke
vertaling.
Het vertaalwerk begon in september 1990 met de Systematische lijst, de kern van deel
1 van de ICD-10, blz. 107 - 1205, en was in september 1991 gereed voor commentaar.
De WHO heeft deel 1 van de Engelse ICD-10 echter pas eind 1992 officieel uitgegeven,
hetgeen extra correcties met zich meebracht. Medio 1993 volgde deel 2, de Handleiding
voor het gebruik, en in het najaar van 1994 deel 3, de Alfabetische lijst. Mede door
de vertraging van drie jaar die bij de WHO was ontstaan, kreeg het vertaalwerk een
verlenging tot het najaar van 1996.
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De huidige uitgave van de delen 1, 2 en 3 van de ICD-10 is gebaseerd op alle updates
van de WHO tot en met 2020 en is de volledige Nederlandse uitgave van de ICD-10 in
boekformaat. Gelet de ontwikkelingen in druktechniek behoort een boekuitgave van de
ICD-10 ook in de toekomst tot de mogelijkheden, mocht daar behoefte aan blijven.
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Ten aanzien van Deel 2, de Handleiding, was een integrale vertaling lang geen
vanzelfsprekende zaak, omdat de daarin opgenomen regelgeving voor het CBS, waar de
doodsoorzaken centraal gecodeerd worden, geen vertaling behoefde. Andere registraties
stellen veelal - hopelijk op de aanbevelingen van de ICD-10 gebaseerde - eigen regels
vast. Het ligt in de bedoeling deze registratie-specifieke regels te zijner tijd in Deel 2
op te nemen. Dat toch besloten is tot vertaling, ook van Deel 2, vindt enerzijds zijn
oorzaak in de vele daarin opgenomen codeervoorbeelden, zowel voor de selectie van de
onderliggende doodsoorzaak als voor die van hoofd- en nevendiagnosen, en anderzijds
in het feit dat afspraken over goede Nederlandse equivalenten voor verschillende daarin
opgenomen termen wenselijk leken (bijv. ‘main condition’, ‘multiple-condition coding
and analysis’, ‘fatal death ratio’ en ‘fatal death rate’). Bovendien kan men op deze wijze
kennisnemen van de oorspronkelijke door de WHO gegeven regels.
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Voor de Nederlandse situatie wordt wel dringend aanbevolen bij verkeersongevallen
onderscheid te maken tussen de verschillende soorten fietsen en bromfiets en motorfiets,
resp. bromfietser en motorrijder, gezien het grote aantal in ons land met fietsen en
bromfietsen plaatsvindende ongevallen van vaak ernstige aard. De ICD-10 maakt in
hoofdstuk XX dit onderscheid niet, maar voorstellen over de wijze waarop dit wel kan
geschieden, zijn opgenomen in Deel 2. Ook de conversie van de Nederlandse situatie naar
de Internationale rapportage zijn op genomen in Deel 2.
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In Deel 1 kenmerkt zich vooral het ‘Report of the International Conference for the
Tenth Revision of the International Classification of Diseases’ door een nogal formeel
woordgebruik. Vanwege het officiële karakter van dit verslag is ervoor gekozen dit in de
Nederlandse vertaling zoveel mogelijk te respecteren, zonder aan de leesbaarheid ervan
afbreuk te doen. Bij de vertaling van de classificatie zelf, is zoveel mogelijk gestreefd
naar continuïteit ten opzichte van de CvZ80. Gewijzigde inzichten en bijvoorbeeld de
opmerkingen verkregen bij een onder specialisten gehouden commentaarronde, leidden
vanzelfsprekend wel tot wijzigingen.
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Getracht is de spellingherziening van 2005 voor zover als mogelijk door te voeren die per
1 augustus 2006 van kracht is geworden. Ook de regels over koppel- en afbreektekens
werden zoveel mogelijk gevolgd. Gestreefd werd naar een moderne opvatting van het
medisch Latijn, hetgeen in slechtseen enkel geval heeft geleid tot afwijkingen van het
geneeskundig woordenboek van Pinkhof, dat overigens als maatstaf werd gehanteerd.

Naast actualisering van de inhoud van de ICD-10, is de spelling van medisch termen nu
verregaande in overeenstemming gebracht met de spelling van de Pinkhof (sinds de 12e versie).
We introduceren daarmee in nauw overleg met de redacteuren van de Pinkhof Geneeskundig
woordenboek, de Nederlands Taalunie en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
(NTvG) een nieuwe vaktaalspelling voor de gezondheidszorg, voor zowel Nederland als
Belgie. Daarbij is het uitganspunt geweest dat het taalbegrip herkenbaar moet zijn voor
de codisten en medici. Door het gebruik van de spelling volgens de actuele spellingsregels
dreigden onherkenbare woorden en woordvormen te ontstaan, die nu zijn voorkomen.
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Afwijkingen betreffen in hoofdzaak termen voor ontstekingen eindigend op -itis, die waar
mogelijk als bastaardtermen werden beschouwd.
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Dit leidt - behoudens in volledig Latijnse samenstellingen - tot een schrijfwijze als
choroïditis, mastoïditis, osteïtis en oveïtis. Op dezelfde grond werd het gebruik van ph,
rh en th teruggedrongen. Enigszins arbitrair werd de h in urethraal gehandhaafd, omdat
hiermee het onderscheid van ureteraal duidelijker wordt, en ook phimosis wordt nog met
ph geschreven.
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Voorts is het gebruik van lidwoorden in de termen van de classificatie teruggedrongen,
omdat het hierbij om begrippen gaat en niet om individuele objecten. Tevens is in de
huidige versie het hoofdlettergebruik teruggedrongen, omdat het taalkundig niet om
zinnen gaat. Bij eigennamen is het hoofdlettergebruik uiteraard gehandhaafd.

lp

De vertaling van Deel 3 is met meer recht een bewerking te noemen. Weliswaar vormde
ook hier de Engelse tekst het voornaamste uitgangspunt, maar de andere wijze van
woordvorming in het Nederlands en uiteraard de alfabetisering zelf, leidden tot een
ingrijpende verandering. Getracht werd ook gangbare Nederlandse - en Vlaamse! equivalenten in de Lijst op te nemen, terwijl ook beoordeeld moest worden of termen uit
andere taalgebieden (Engels, Frans) voor opname in aanmerking kwamen. Getracht werd
ook een check uit te voeren met de bij de CvZ80 behorende Alfabetische lijst.
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Besloten werd eponymen nog slechts op te nemen op de plaats van de eigennaam en niet
bij de hoofdingang ziekte of syndroom. In een aantal gevallen wordt, evenals in de Engelse
Alphabetical Index, tussen haakjes de aard van de betreffende aandoening weergegeven
Omdat ‘ziekte’ of ‘syndroom’ hierbij weinig informatie geeft, is toevoeging van deze
termen achter de eigennaam achterwege gelaten.
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Tenslotte dient vermeld te worden dat, anders dan bij de CvZ80, woorden beginnende
met een IJ niet langer bij de Y maar bij de I (Ij) geplaatst zijn, omdat de Nederlandse ij als
samenstelling van i en j beschouwd kan worden.
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De periodieke herziening van de ICD is vanaf de Zesde Revisie van 1948 door de
Wereldgezondheidsorganisatie gecoördineerd. Met de toename van het gebruik
van de classificatie is vanzelfsprekend ook de wens van de gebruikers om aan het
herzieningsproces een bijdrage te leveren, gegroeid. De Tiende Revisie is het resultaat
van grote internationale activiteit, intensieve samenwerking en een veelheid van
compromissen. De WHO is erkentelijk voor de bijdragen van de vele internationale en
nationale specialistische groeperingen en individuele deskundigen in vele landen.
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In de periode 1983 - 1989 is ook vanuit Nederland actief deelgenomen aan de
herziening van de ICD. Bovendien adviseerde de toenmalige WCC, vaste commissie
voor classificaties en definities, in juni 1990 aan de staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur de ICD-10 te vertalen. De staatssecretaris heeft vervolgens
bij de WHO de vertaalrechten voor de WCC opgevraagd en verkregen, waarna hij deze
commissie de opdracht tot vertaling en begeleiding van de invoering heeft gegeven. Deze
standaardisatie-opdracht is per 1-1-1996 overgedragen aan het CSIZ die in 1997 de delen
1 en 2 van de ICD-10 heeft uitgegeven in losbladige vorm en op CD-ROM. Vervolgens
is de opdracht overgedragen aan het WHO Family of International Classifications
Collaborating Centre (WHO-FIC CC) voor het Nederlandse taalgebied, ondergebracht bij
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM.

ca
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Het eerste vertaalwerk is feitelijk verricht door het WCC-secretariaat, Zoetermeer:
dr. W.M. Hirs (eerste coördinerend redacteur), drs. H.W. Becker, drs. P.Th.J.M. Vissers,
drs. A.Th.H. Planten en een vertaalgroep betaande uit o.a.: dr. A. Meurisse,
dr. L. Hunninck, prof.dr. J.L. Willems, dr. L. Friden, dr. F. Bijlsma,
mr. drs. P.H.M. Wouters, drs. J.Th. van Mens (tweede coördinerend redacteur),
drs. B. Verweij, drs. E.J. Windgassen, drs. H.B. Sonneveld en drs. W. Ekker,
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De vertaling van de updates tot en met 2020 zijn verzorgd door drs. H. Ten Napel
(eerste coördinerend redacteur), drs Th. van Mens, drs. L.M. Harmans, dr. C.H. van Gool
en drs. S. Brukx.
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Twee-entwintig WHO Collaborating Centres for the Family of International
Classifications zijn opgericht om landen te assisteren bij problemen met de ontwikkeling
en het gebruik van classificaties met betrekking tot de gezondheid, in het bijzonder bij het
gebruik van de ICD.
Het is belangrijk dat landen wezenlijke problemen, die zij bij het gebruik van de ICD
tegenkomen, met name wanneer men regelmatig op een nieuwe ziekte stuit waarvoor de
ICD geen geschikte classificatie biedt, onder de aandacht van deze centra brengen. Tot op
heden werd de ICD in de periode tussen revisies niet aangepast. Er is echter voorgesteld
om via deze centra een procedure in te voeren waarmee, waar nodig, in geschikte codes
voor nieuwe ziekten kan worden voorzien.

lp

Naast de officiële WHO Collaborating Centres is er een aantal nationale aanspreekpunten. Individuele gebruikers zouden bij problemen in eerste instantie deze aanspreekpunten of het daarvoor bestemde nationale bureau moeten raadplegen.

na

Er zijn drie centra voor Engelstalige gebruikers. Mededelingen moeten worden gezonden
aan het Hoofd van het WHO Collaborating Centre for the Family of International
Classifications:

ca
tio

Australian Institute of Health and Welfare
GPO Box 570
Canberra ACT 2601 Australië

ed
u

National Center for Health Statistics 3311 Toledo Road
Hyattsville, MD 20782
Verenigde Staten van Amerika

Fo
r

Health and Social Care Information Centre (HSCIC)
Data and Information Services/Information Standards Delivery/Clinical Classifications
Service
Floor 2, Princes Exchange, Princes Square
LS1 4HY West Yorkshire
Groot-Brittannië
De andere negentien centra, elk voor een aparte taal of taalgroep, zijn gevestigd bij de
volgende instituten:
Peking Union Medical College Hospital
Chinese Academy of Medical Sciences
Beijing 100730
China (voor Chinees)
7
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Nordic Centre for Classifications in Healthcare
Norwegian Directorat of Health
PO Box 7000, St Olavs pass NO-0130 Oslo
Noorwegen (voor de Scandinavische landen)

on

INSERM -CépiDc
80 Rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
Frankrijk (voor Frans)

ly

Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu
PO Box 1
3720 BA Bilthoven
Nederland (voor Nederlands)

Faculdade de Saude Publica/Universidade de Sao Paulo
Avenida Dr. Arnaldo 715,
01246-904 Sao Paulo,
SP Brazilië (voor Portugees)

lp

National Research Institute of Public Health Ul.
Vorontsovo d.12/1
105064 Moskou
Rusland (voor Russisch)

ca
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Centro Venezolano de Classificación de Enfermedades (CEVECE) El Silencio
Centro Simon Bolivar
Edificio Sur, Piso 3, Oficina 315
1010, Caracas
Venezuela (voor Spaans)

ed
u

German Institute of Medical Documentation and Information (DIMDI)
Waisenhausgasse 36-38A
59676 Keulen
Germany (voor Duits)

Fo
r

School of Public Health of the University of Sao Paulo
Av. Dr. Arnaldo 715
01246-904 Sao Paulo
Brazilie (voor Portugees)
Central Bureau of Health Intelligence (C.B.H.I.)
Directorate General of Health Services
Ministry of Health & Family Welfare
New Delhi 110108
India (voor Indiaas)
Responsabile Centro collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni
internazionali
Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Via Pozzuolo 330 33100 Udine
Italie (voor Italiaans)

ur
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ICD Office
Policy Planning Division
Statistics and Information Department
Minister’s Secretariat
Ministry of Health, Labour and Welfare
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo
Japan (voor Japans)
Korea Health and Welfare Information Service
Dae-Kyo building 5F, 1107 Ho Gyae-dong
Dongan-gu Anyang-Si, Gyeonggi-Do 431-080
Republic of Korea (voor Koreaans)
Directorat of Statistics and Medical Records
Health Information and Medical Records
Ministry of Health, Kuwait

na
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Directora General de Información en Salud
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Secretaría de Salud
Reforma No. 450 - 11vo. Piso
Col. Juárez, México D.F.
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Informatics and Knowledge Management Directorate
South African Medical Research Council
PO Box 19070, Tygerberg,
South Africa 7505

ed
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Ministry of Public Health
Bureau of Policy and Strategy Office of the Permanent Secretary
Thai Health Standard Coding Center
Tiwanon Road Nonthaburi, 11000 Thailand

Fo
r

Naast de reguliere centra is er een aantal academische centra, deze zijn gevestigd bij de
volgende instituten:
Stanford Center for Biomedical Informatics
Stanford University
1265 Welch Road, Room X-215
California 94305, U.S.A.
Division of Biomedical Informatics
Mayo Clinic
200 First Street S.W.
Minnesota 55905, U.S.A.
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De International Conference for the Tenth Revision of the International Classification
of Diseases werd van 26 september tot 2 oktober 1989 door de Wereldgezondheidsorganisatie gehouden in het hoofdkwartier van de WHO te Genève. De conferentie werd
door afgevaardigden uit 43 lidstaten bijgewoond:
Angola
Madagascar
Mali
Australië
Bahama-eilanden
Malta
België
Mozambique
Bondsrepubliek Duitsland
Nederland
Niger
Brazilië
Bulgarije
Portugal
Burundi
Senegal
Canada
Singapore
Spanje
China
Cuba
Thailand
Cyprus
Uganda
Denemarken
Unie van Socialistische Sovjet
Duitse Democratische Republiek
Republieken
Finland
Venezuela
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland
Hongarije
Verenigde Arabische Emiraten
India
Verenigde Staten van Amerika
Indonesië
Volksrepubliek Korea
Israël
Zweden
Japan
Zwitserland
Koeweit
Luxemburg

Fo
r

De Verenigde Naties, de International Labour Organisation en de regionale bureaus van
de WHO, evenals de Council for International Organizations of Medical Sciences en
twaalf andere niet-overheidsorganisaties die zich bezighouden met kankerregistratie,
doven, epidemiologie, huisartsgeneeskunde, gynaecologie en verloskunde, hypertensie,
gezondheidsgegevens, preventieve en sociale geneeskunde, neurologie, psychiatrie,
revalidatie en seksueel overdraagbare ziekten, zonden vertegenwoordigers om aan de
conferentie deel te nemen.
De conferentie werd door dr. J.-P. Jardel, Adjunct Directeur-Generaal, uit naam
van de Directeur-Generaal geopend. Dr. Jardel sprak over het uitgebreid overleg en
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voorbereidend werk dat aan de herzieningsvoorstellen vooraf was gegaan en dat een
langer dan gebruikelijke periode tussen de herzieningen noodzakelijk maakte. Hij
merkte op dat de Tiende Revisie een nieuwe titel zou dragen, de International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems, om de statistische doelstelling
van de classificatie te benadrukken en de uitbreiding van het bereik aan te geven. De
praktische afkorting ICD zou echter gehandhaafd worden. Hij noemde tevens het
nieuwe alfanumerieke codeschema dat het mogelijk maakt een beter evenwicht tussen
de inhoud van de hoofdstukken te bewerkstelligen en ruimte te laten voor toekomstige
toevoegingen en veranderingen, alsmede het voornemen om een uitgave van de ICD op
drie- tekenniveau te realiseren, te zamen met een alfabetische lijst voor gebruik waar de
meer complexe, gedetailleerde uitgave op vier-tekenniveau ongeschikt zou zijn.
De conferentie koos de volgende functionarissen:
Dr. R.H.C. Wells, Australië (Voorzitter)
Dr. H. Bay-Nielsen, Denemarken (Vice-Voorzitter)
Dr. R. Braun, Duitse Democratische Republiek (Vice-Voorzitter)
R.A. Israel, Verenigde Staten van Amerika (Vice-Voorzitter)
Dr. R. Laurenti, Brazilië (Vice-Voorzitter)
Dr. P. Maguin, Frankrijk (Rapporteur)
Mw. E. Taylor, Canada (Rapporteur)

ed
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Het secretariaat van de conferentie was als volgt samengesteld:
Dr. J.-P. Jardel, Assistant Director-General, WHO, Genève, Zwitserland
Dr. H.R. Hapsara, Director, Division of Epidemiological Surveillance and Health Situation
and Trend Assessment, WHO, Genève, Zwitserland
Dr. J.-C. Alary, Chief Medical Officer, Development of Epidemiological and Health
Statistical Services, WHO, Genève, Zwitserland
Mw. Dr. G.R. Brämer, Medical Officer, Development of Epidemiological and Health
Statistical Services, WHO, Genève, Zwitserland (Secretaris)
L’Hours, Technical Officer, Development of Epidemiological and Health Statistical
Services, WHO, Genève, Zwitserland
Prof. W. Jänisch, Duitse Democratische Republiek (Tijdelijk Adviseur)
T. Kruse, Denemarken (Tijdelijk Adviseur)
Dr. K. Kupka, Frankrijk (Tijdelijk Adviseur)
Dr. J. Leowski, Polen (Tijdelijk Adviseur)
R.M. Loy, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Tijdelijk
Adviseur)
R.H. Seeman, Verenigde Staten van Amerika (Tijdelijk Adviseur)

Fo
r

Het secretariaat van de conferentie werd bijgestaan door vertegenwoordigers van andere
relevante technische eenheden van het hoofdkwartier van de WHO.

De conferentie aanvaardde een agenda inzake de voorgestelde inhoud van de
hoofdstukken van de Tiende Revisie en materiaal dat in de publicatie zou worden
opgenomen, alsmede betreffende het invoeringsproces, de familie van classificaties en
aanverwante zaken.
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De conferentie werd herinnerd aan de indrukwekkende geschiedenis van een statistische
classificatie die teruggaat tot in de achttiende eeuw. Terwijl de eerste herzieningen van de
classificatie uitsluitend doodsoorzaken betroffen, werd het bereik bij de Zesde Revisie in
1948 uitgebreid met niet-dodelijke ziekten. Deze uitbreiding werd voortgezet tot en met
de Negende Revisie, met inbegrip van bepaalde vernieuwingen die werden aangebracht
om aan de statistische behoeften van sterk uiteenlopende organisaties tegemoet te komen.
Bovendien waren bij de International Conference for the Ninth Revision (Genève, 1975) (1)
aanbevelingen gedaan en goedgekeurd voor de publicatie van aanvullende proefclassificaties
van medische verrichtingen en van stoornissen, beperkingen en handicaps.

2.	Overzicht van activiteiten bij de voorbereiding
van voorstellen voor de Tiende Revisie van de
ICD

ca
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De voorstellen die aan de conferentie waren voorgelegd vormden het product van grote
activiteit op het hoofdkwartier van de WHO en overal in de wereld. Het werkprogramma
werd begeleid vanuit regelmatige bijeenkomsten van de Heads of WHO Collaborating
Centres for Classification of Diseases. Beleidsmatige begeleiding werd gegeven vanuit
een aantal bijzondere vergaderingen en door het Expert Committee on the International
Classification of Diseases - Tenth Revision. Dit comité kwam in 1984 (2) en 1987 (3)
bijeen om beslissingen te nemen ten aanzien van de richting waarin het werk zich zou
moeten ontwikkelen en om de vorm van de uiteindelijke voorstellen te bepalen.

ed
u

Om aan een grote verscheidenheid van behoeften met betrekking tot gegevens inzake
mortaliteit en gezondheidszorg tegemoet te komen, was aan een kritische bespreking
van de bruikbaarheid van de structuur van de ICD, die voornamelijk een statistische
classificatie van ziekten en andere gezondheidsproblemen is, veel voorbereidend werk
besteed. Methoden werden bestudeerd om het codesysteem stabiel te maken teneinde
de kans op verstoring bij opeenvolgende herzieningen tot een minimum te beperken.
Daarnaast werden de mogelijkheden onderzocht om tot een beter evenwicht tussen de
inhoud van de verschillende hoofdstukken van de ICD te komen.

Fo
r

Zelfs met een nieuwe structuur was het duidelijk dat één enkele classificatie niet aan de
meest uiteenlopende eisen zou kunnen voldoen. Daarom werd het concept ontwikkeld
van een familie van classificaties met de ICD zelf als kern, die voorziet in de belangrijkste
behoeften voor traditionele mortaliteits- en morbiditeitsstatistiek, terwijl behoeften
aan meer gedetailleerde, minder gedetailleerde of afwijkende classificatiesystemen en
aanverwante zaken door andere leden van de familie zouden worden behandeld.
Verscheidene alternatieve modellen voor de structuur van de ICD waren door de
Collaborating Centres onderzocht, maar vastgesteld werd dat elke variant onbevredigende
kenmerken vertoonde en geen ervan voldoende voordelen bood ten opzichte van de
bestaande structuur om vervanging te rechtvaardigen. Speciale bijeenkomsten om

12

ICD-10_deel 1_voorwerk_2021.indd 12

28-5-2021 11:46:44

Rapport

van de internationale conferentie

ly

de Negende Revisie te evalueren hadden aangetoond dat, alhoewel enkele potentiële
gebruikers de bestaande structuur van de ICD ongeschikt vonden, een groot aantal
tevreden gebruikers van mening was dat de classificatie, ondanks klaarblijkelijke
inconsistenties, vele sterke eigenschappen bezat en wenste dat deze in haar huidige vorm
zou worden voortgezet.

on

Verscheidene schema’s met betrekking tot de alfanumerieke notatie waren bestudeerd
teneinde een codeschema tot stand te brengen dat een beter evenwicht tussen de
hoofdstukken zou bewerkstelligen en dat voldoende ruimte zou bieden voor toekomstige
toevoegingen en veranderingen, zonder de bestaande codes te verstoren.

lp
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Beslissingen hierover hadden de voorbereiding van opeenvolgende ontwerp-voorstellen
voor hoofdstukken van de Tiende Revisie mogelijk gemaakt. Deze ontwerpen werden
tweemaal onder lidstaten voor commentaar verspreid en door andere geïnteresseerde
instellingen, de vergaderingen van hoofden van Collaborating Centres en het Expert
Committee van kritiek voorzien. Een groot aantal internationale specialistenorganisaties,
individuele specialisten en deskundigen, andere afdelingen van het WHOhoofdkwartier  en de regionale bureaus hadden de afdeling van de WHO die voor de
ICD verantwoordelijk was en de Collaborating Centres geadviseerd en begeleid bij de
voorbereiding van de voorstellen en het bijbehorend materiaal dat aan de conferentie werd
voorgelegd. De Wereldgezondheidsorganisatie betuigde haar erkentelijkheid voor deze
hulp.

na

3.	Algemene kenmerken en inhoud van het
voorstel voor de Tiende Revisie van de ICD

ed
u
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De belangrijkste vernieuwing in de voorstellen voor de Tiende Revisie was het gebruik
van een alfanumeriek codeschema, bestaande uit één letter gevolgd door drie cijfers op
het vier-tekenniveau. Dit leidde ertoe dat het aantal mogelijke codes in vergelijking met
de Negende Revisie meer dan verdubbelde en maakte het mogelijk om aan het merendeel
van de hoofdstukken één of meer eigen letters toe te kennen, die elk 100 categorieën op
drie-tekenniveau kunnen opleveren. Van de 26 beschikbare letters waren er 25 gebruikt.
De letter U werd vrijgehouden voor toekomstige aanvullingen en veranderingen en
voor mogelijke tussentijdse classificaties om problemen op te lossen die op nationaal en
internationaal niveau in de periode tussen herzieningen ontstaan.

Fo
r

Als beleid werd aangehouden voor toekomstige uitbreiding en herziening enkele
categorieën op drie-tekenniveau vrij te houden, waarvan het aantal per hoofdstuk  
verschilt: de hoofdstukken met een hoofdzakelijk anatomische indeling hadden minder
ongebruikte categorieën, omdat men veronderstelde dat toekomstige veranderingen daarin
meer beperkt zouden blijven.

De Negende Revisie bevatte 17 hoofdstukken en twee aanvullende classificaties: de
Aanvullende classificatie van uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging (de E-lijst)
en de Aanvullende classificatie van factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden
en contacten met gezondheidsdiensten (de V-lijst). Zoals door de ‘Preparatory Meeting
on the Tenth Revision’ (Genève, 1983) (4) was aanbevolen en door daarop volgende
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De volgorde van de hoofdstukken was in de voorstellen voor de Tiende Revisie
oorspronkelijk dezelfde als in de Negende Revisie. Om echter effectief gebruik te maken
van de beschikbare ruimte werden aandoeningen van het immuunsysteem later aan ziekten
van bloed en bloedvormende organen toegevoegd, terwijl deze in de Negende Revisie bij
endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsziekten waren ondergebracht. Het nieuwe
hoofdstuk ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van
immuunsysteem volgt nu op het hoofdstuk Nieuwvormingen, waarmee het de letter D
deelt.
Bij de uitwerking van de eerste ontwerpstukken voor het hoofdstuk ziekten van
zenuwstelsel en zintuigen was al snel duidelijk geworden dat het niet mogelijk zou zijn
alle vereiste details onder één letter in 100 categorieën op drie-tekenniveau onder te
brengen. Daarom werd besloten drie afzonderlijke hoofdstukken te creëren: ziekten van
zenuwstelsel, met de letter G en de twee hoofdstukken ziekten van oog en adnexen en
ziekten van oor en processus mastoideus, die samen de letter H delen.

lp

De hoofdstukken ziekten van urogenitaalstelsel, zwangerschap, bevalling en kraambed,
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode en congenitale
afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen werden als de opeenvolgende
hoofdstukken XIV tot en met XVII bij elkaar geplaatst.

ca
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Met de opname van de vroegere aanvullende classificaties als onderdeel van de
kernclassificatie en de vorming van twee nieuwe hoofdstukken was het totaal aantal
hoofdstukken in het voorstel voor de Tiende Revisie op 21 gekomen. De titels van enkele
hoofdstukken werden aangepast om de inhoud ervan beter weer te geven.
Waar drastische veranderingen in de ICD werden voorgesteld, was toetsing in de praktijk
aangewezen. Dit was het geval voor de volgende hoofdstukken:
psychische stoornissen en gedragsstoornissen

ed
u

V
XIX

letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken

XX

uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte

Fo
r

Ook hoofdstuk II, nieuwvormingen, werd in de praktijk getoetst, alhoewel de
veranderingen in dit hoofdstuk weinig ingrijpend waren.
Enkele nieuwe kenmerken in de voorstellen voor de Tiende Revisie waren:

De exclusies aan het begin van elk hoofdstuk werden uitgebreid om de onderlinge
hiërarchie van de hoofdstukken nader te verklaren en duidelijk te maken dat bij het
klasseren de hoofdstukken voor ‘speciale groepen’ prioriteit hadden boven de orgaan- of
systeemhoofdstukken en dat van deze speciale hoofdstukken zwangerschap, bevalling
en kraambed en bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode
weer prioriteit hadden boven de andere.
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Tevens werd aan het begin van elk hoofdstuk een overzicht gegeven van de blokken van
categorieën op drie-tekenniveau en, waar van toepassing, van de asterisk-categorieën. Dit
was gedaan om de structuur van de hoofdstukken te verduidelijken en het gebruik van de
asterisk-categorieën gemakkelijker te maken.
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De opmerkingen in de Systematische lijst waren van toepassing op alle vormen van
gebruik van de classificatie. Indien een opmerking alleen voor morbiditeit of mortaliteit
van toepassing was, werd deze of bij de speciale opmerkingen bij de codeerregels voor
morbiditeit, of bij de speciale opmerkingen bij de codeerregels voor mortaliteit geplaatst.
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In de Negende Revisie was een bepaald aantal aandoeningen als ‘door medicijnen
veroorzaakt’ aangemerkt. Deze benadering werd bij het opstellen van de voorstellen voor
de Tiende Revisie voortgezet en vele van dergelijke aandoeningen werden nu als zodanig
afzonderlijk geïdentificeerd.

na

lp

Een belangrijke vernieuwing waren de categorieën voor afwijkingen na een medische
verrichting aan het einde van bepaalde hoofdstukken. Deze categorieën vermeldden
belangrijke aandoeningen die een op zich zelf staand probleem in de gezondheidszorg
vormden, zoals bijvoorbeeld endocriene ziekten en stofwisselingsziekten na het
wegnemen van een orgaan en andere specifieke aandoeningen zoals dumping syndroom
na gastrectomie. aandoeningen na een medische verrichting die niet specifiek waren
voor een bepaald orgaanstelsel, waaronder ook directe complicaties zoals luchtembolie
en postoperatieve shock, bleven in het hoofdstuk letsel, vergiftiging en bepaalde andere
gevolgen van uitwendige oorzaken geclassificeerd.

ca
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Een andere verandering was dat in het aan de conferentie aangeboden ontwerp de titels op
vier-tekenniveau bijna zonder uitzondering volledig waren en op zichzelf konden staan,
terwijl deze in de Negende Revisie vaak dienden te worden gelezen in samenhang met
de titels op drie-tekenniveau om de volledige betekenis en intentie van de subcategorie te
kunnen vaststellen.

Fo
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De dubbele classificatie voor etiologie en manifestatie, bekend als het dagger/asterisksysteem dat in de Negende Revisie werd geïntroduceerd, had enige kritiek ondervonden.
Deze richtte zich voornamelijk op het feit dat de classificatie op drie- en viertekenniveau
vaak een mengeling van manifestatie en andere informatie bevatte, waarbij soms onder
beide assen dezelfde diagnostische omschrijvingen gevonden konden worden. Tevens
vonden velen het systeem niet uitvoerig genoeg. Om deze problemen op te lossen was
de asterisk-informatie in het ontwerp voor de Tiende Revisie opgenomen in 82 op drietekenniveau homogene categorieën voor facultatief gebruik. Deze benadering maakte
het mogelijk aan diagnosen die informatie over zowel een gegeneraliseerd onderliggend
ziekteproces als een manifestatie of complicatie in een bepaald orgaan of locatie bevatten,
twee codes toe te kennen, waardoor retrieval of presentatie volgens elk van beide assen
mogelijk is.
Deze kenmerken van het voorstel voor de Tiende Revisie werden door de conferentie
aanvaard.
Elk van de hoofdstukken werd op de conferentie ingeleid met een presentatie van de
veranderingen die sinds de Negende Revisie waren aangebracht, te zamen met enige
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achtergrondinformatie over bepaalde vernieuwingen. Enkele zaken met betrekking tot
veranderingen in de structuur en inhoud van de hoofdstukken werden door de conferentie
besproken en er werd overeenstemming bereikt ten aanzien van de afhandeling en
aanpassing door het secretariaat.

on

ly

4.	Standaarden en definities met betrekking tot de
gezondheid van moeder en kind

ur
po
se
s

De conferentie nam met belangstelling kennis van de aanbevolen definities, standaarden
en rapportage-vereisten voor de Tiende Revisie met betrekking tot maternale sterfte,
doodgeboorte, perinatale en neonatale sterfte en zuigelingensterfte. Deze aanbevelingen,
gericht op verbetering van de vergelijkbaarheid van gegevens, waren het resultaat van een
serie speciale vergaderingen en beraadslagingen.
De conferentie was het erover eens dat het wenselijk was de definities van levend- en
doodgeborenen, zoals deze in de Negende Revisie waren opgenomen, te handhaven.

lp

Na enige discussie formeerde de conferentie een werkgroep met maternale sterfte als
onderwerp en op grond van haar aanbevelingen ging de conferentie ook akkoord met
het behoud van de definitie van maternale sterfte, zoals die in de Negende Revisie was
gehanteerd.

ca
tio

na

Om de kwaliteit van gegevens met betrekking tot maternale sterfte te verbeteren
en alternatieve methoden te leveren om gegevens over sterfte tijdens of gerelateerd
aan de zwangerschap te verzamelen, alsmede om het vastleggen te bevorderen van
sterfte ten gevolge van obstetrische oorzaken na meer dan 42 dagen na beëindiging
van de zwangerschap, werden twee aanvullende definities voor ‘aan de zwangerschap
gerelateerde sterfte’ en ‘late maternale sterfte’ door de werkgroep geformuleerd. [Deze
zijn opgenomen op bladzijde def.5.]

ed
u

DE CONFERENTIE HEEFT AANBEVOLEN dat landen overwegen in de
overlijdensverklaring vragen op te nemen met betrekking tot bestaande zwangerschap en
zwangerschap binnen een jaar voorafgaand aan het overlijden.

Fo
r

De conferentie kwam overeen dat het cijfer voor het aantal levendgeborenen moet
worden gebruikt als deler in de ratio’s betreffende maternale sterfte [zoals in Deel 2
is opgenomen], daar dit meer algemeen beschikbaar is dan dat van het totale aantal
geboorten (d.w.z. levend- plus doodgeborenen).
Met betrekking tot perinatale en neonatale sterfte en zuigelingensterfte werd dringend
geadviseerd dat gepubliceerde cijfers gebaseerd op geboortecohorten als zodanig geïdentificeerd en gedifferentieerd dienden te worden.
De conferentie bevestigde de gewoonte om leeftijd in voltooide tijdseenheden uit te
drukken en derhalve de eerste levensdag als dag 0 aan te duiden.
DE CONFERENTIE HEEFT AANBEVOLEN in het handboek van de Tiende Revisie
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van de ICD definities, standaarden en rapportage-vereisten met betrekking tot maternale  
sterfte, doodgeboorte, perinatale en neonatale sterfte en zuigelingensterfte op te nemen.

5.1 Codeer- en selectieregels voor mortaliteit

ly

5.	Codeer- en selectieregels en speciale lijsten

ur
po
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s

on

De conferentie werd ingelicht over een herzieningsprocedure betreffende de selectieen modificatieregels voor de aan het overlijden ten grondslag liggende oorzaak en
de opmerkingen daarbij, zoals deze in de Negende Revisie waren opgenomen en die
geresulteerd had in de aanbeveling van diverse veranderingen in de regels en uitgebreide
veranderingen in de opmerkingen.

DE CONFERENTIE HEEFT AANBEVOLEN dat de regels voor de selectie van de
doodsoorzaak voor presentatie van primaire mortaliteit, zoals deze in de Negende Revisie
waren opgenomen, in de Tiende Revisie worden vervangen [door de regels die in Deel 2
zijn opgenomen].

na

lp

De conferentie werd verder op de hoogte gebracht van het feit dat aanvullende
opmerkingen voor gebruik bij de codering van de aan het overlijden ten grondslag
liggende oorzaak en bij de interpretatie van ingevulde doodsoorzaken waren opgesteld
en nog werden besproken. Daar deze opmerkingen bedoeld waren om de consistentie in
het coderen te bevorderen, ging de conferentie ermee akkoord dat ook deze in de Tiende
Revisie zouden worden opgenomen.

ca
tio

De conferentie nam nota van het voortgezet gebruik van codering en analyse van
multipele aandoeningen met betrekking tot doodsoorzaken. De conferentie ondersteunde
deze activiteiten, maar adviseerde niet dat de Tiende Revisie bijzondere regels of analysemethoden hiervoor zou moeten bevatten.

ed
u

Bij de beschouwing van het internationale formulier voor de medische doodsoorzaakverklaring had het Expert Committee onderkend dat de situatie van een vergrijzende
bevolking, waar in een groter aantal sterfgevallen multipele ziekteprocessen een rol spelen,
alsmede de effecten van de hiermee gepaard gaande therapeutische ingrepen, het aantal
mogelijke vermeldingen tussen de aan het overlijden ten grondslag liggende oorzaak en de
directe doodsoorzaak neigde te doen toenemen. Dit hield in dat in veel landen een toenemend
aantal aandoeningen op overlijdensverklaringen werd ingevuld. Dit bracht het comité ertoe
de toevoeging van een extra regel (d) in Deel I van de verklaring aan te bevelen.

Fo
r

DE CONFERENTIE HEEFT DAAROM AANBEVOLEN dat, waar een behoefte wordt
geconstateerd, landen de mogelijkheid overwegen tot het opnemen van een extra regel (d)
in Deel I van de medische doodsoorzaakverklaring.
5.2 Codeer- en selectieregels voor morbiditeit

De Negende Revisie bevatte voor het eerst richtlijnen met betrekking tot het vastleggen
en coderen van morbiditeit en met name voor de selectie van één enkele aandoening
voor de presentatie van morbiditeitsstatistieken. Ervaringen die bij het gebruik van de
definities en regels in de Negende Revisie waren opgedaan hadden hun bruikbaarheid
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bewezen en verzoeken opgeleverd tot verduidelijking, verdere uitwerking met betrekking
tot het vastleggen van diagnostische informatie door artsen en om meer begeleiding bij het
omgaan met specifieke probleemsituaties.

ly

De conferentie bekrachtigde de aanbevelingen van de Revisieconferentie van 1975 met
betrekking tot de te selecteren aandoening bij de analyse van episoden van

ur
po
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s
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gezondheidszorg in termen van enkelvoudige aandoeningen en met betrekking tot
haar standpunt dat, indien uitvoerbaar, codering en analyse in termen van multipele
aandoeningen zou moeten plaats vinden om routine-statistieken aan te vullen. De
conferentie benadrukte dat in de Tiende Revisie duidelijk gemaakt zou moeten worden
dat veel van de richtlijnen alleen toepasbaar waren indien de registratie van een
‘hoofdaandoening’ voor een episode juist was en het begrip ‘episode’ op zichzelf gezien
relevant was voor de wijze waarop de gegevensverzameling was georganiseerd.

lp

DE CONFERENTIE HEEFT DIENOVEREENKOMSTIG AANBEVOLEN dat
aanvullende richtlijnen voor het vastleggen en coderen van morbiditeit in de Tiende
Revisie moeten worden opgenomen en dat deze de definities van ‘hoofdaandoening’
en ‘nevenaandoening’ te zamen met de gewijzigde regels voor het omgaan met een
klaarblijkelijk onjuist gerapporteerde ‘hoofdaandoening’ moeten bevatten. [Deze
richtlijnen zijn opgenomen in Deel 2.]

na

DE CONFERENTIE HEEFT TEVENS AANBEVOLEN dat daar waar het dubbele
classificatiesysteem van de ICD van toepassing is op de ‘hoofdaandoening’ zowel de
dagger- als asterisk-codes moeten worden vastgelegd om alternatieve registratie door
beide mogelijk te maken.

ca
tio

De conferentie was het ermee eens dat uitgebreide opmerkingen en voorbeelden moesten
worden opgenomen om verdere hulp te bieden.
5.3 Speciale lijsten voor mortaliteit en morbiditeit

Fo
r

ed
u

De conferentie werd op de hoogte gebracht van de moeilijkheden die bij het gebruik van
de op de Negende Revisie gebaseerde ‘Basic Tabulation List’ waren ontstaan en van de
activiteiten die, in het bijzonder door de WHO waren ondernomen om nieuwe lijsten voor
tabellen en publicaties van mortaliteitsgegevens te ontwikkelen. Hierbij werd duidelijk dat
in veel landen de sterfte tot de leeftijd van vijf jaar een krachtiger indicatie vormde dan de
zuigelingensterfte en dat daarom een lijst die zowel de zuigelingensterfte als de sterfte van
kinderen tot de leeftijd van vijf jaar bevatte de voorkeur zou hebben boven een lijst voor
zuigelingen alleen.
Voor beoordeling door de conferentie waren twee versies van de algemene lijst voor
mortaliteit en van de lijst voor mortaliteit van zuigelingen en kinderen voorbereid, waarbij
de tweede versie, waar nodig, hoofdstuktitels en restgroepen per hoofdstuk bevatte.

Omdat ten aanzien van de aldus voorgelegde lijsten voor mortaliteit enige bedenkingen
waren geuit, werd een kleine werkgroep geformeerd om de eventuele opname van
enkele extra items te overwegen. Het verslag van de werkgroep werd door de conferentie
aanvaard en is verwerkt in de lijsten voor mortaliteit op bladzijde lijsten.1-22.
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Ten aanzien van de lijsten voor de classificatie van morbiditeit besprak de conferentie
zowel een voorgestelde speciale lijst alsook een model voor een publicatielijst die
gebaseerd was op hoofdstuktitels en waarbij geselecteerde onderwerpen als voorbeeld
onder iedere titel waren opgenomen. Ernstige bedenkingen werden geuit met betrekking
tot de toepasbaarheid van dergelijke lijsten op het totale gebied van de morbiditeit
in de breedste zin van het woord. Men was het erover eens dat de gepresenteerde
lijsten waarschijnlijk wel geschikt waren voor intramurale morbiditeit, maar men was
van mening dat verdere pogingen zouden moeten worden ondernomen om lijsten te
ontwikkelen die geschikt zouden zijn voor andere toepassingen inzake de morbiditeit
en tevens dat in de Tiende Revisie zowel de speciale lijsten voor mortaliteit als die voor
morbiditeit van duidelijke uitleg en gebruiksinstructies vergezeld zouden moeten gaan.

Gezien de tijdens de conferentie gerezen bezwaren en de conclusies van de werkgroep
ging de conferentie ermee akkoord dat de speciale lijsten en publicatielijsten in de Tiende
Revisie zouden worden opgenomen. Daarnaast moest een poging worden ondernomen om
tot duidelijker, meer beschrijvende titels voor deze lijsten te komen. Tevens kwam men
overeen dat, om de alternatieve registratie van asterisk-categorieën te vergemakkelijken,
een tweede versie van de speciale lijst voor morbiditeit ontwikkeld moest worden, waarin
de asterisk-categorieën waren opgenomen.

lp

6. Familie van classificaties

6.1 Concept van de familie van classificaties

ca
tio

na

Al tijdens de voorbereiding van de negende revisie had men zich gerealiseerd dat de
ICD op zich zelf niet alle benodigde informatie kon bestrijken en dat alleen een ‘familie’
van ziekteclassificaties en andere aan de gezondheid gerelateerde classificaties aan
de verschillende vereisten in de volksgezondheid tegemoet zou kunnen komen. Sinds
het einde van de jaren zeventig waren daarom verscheidene mogelijke oplossingen
overwogen, waarbij één een kernclassificatie (de ICD) voorstond met een reeks modules,
waarvan enkele hiërarchisch daaraan gerelateerd waren en andere een aanvullend karakter
hadden.

Fo
r

ed
u

Na diverse studies en besprekingen met de verschillende Collaborating Centres werd een
concept voor een familie van classificaties uitgewerkt en in 1987 vervolgens opnieuw
bekeken door het Expert Committee, dat het navolgende schema had aanbevolen.
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DE CONFERENTIE HEEFT AANBEVOLEN dat het concept van de familie van
ziekteclassificaties en andere aan de gezondheid gerelateerde classificaties door de WHO
moet worden gevolgd.
Ten einde de integriteit van de ICD zelf en van dit concept van een familie van
classificaties te behouden
HEEFT DE CONFERENTIE AANBEVOLEN dat, in het belang van internationale
vergelijkbaarheid, geen veranderingen in de inhoud (zoals door de titels wordt
aangegeven) van de categorieën op drie-tekenniveau en de subcategorieën op vier-
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tekenniveau van de Tiende Revisie mogen worden aangebracht bij het maken van
vertalingen of afgeleide classificaties, tenzij hiervoor door de WHO toestemming is
verleend. Het secretariaat van de WHO is verantwoordelijk voor de ICD en handelt als
centraal coördinatiecentrum voor elke daarvan afgeleide publicatie (met uitzondering van
nationale statistische publicaties) of vertaling. De WHO moet onmiddellijk op de hoogte
worden gesteld van voornemens om vertalingen, afgeleide classificaties of andere aan de
ICD gerelateerde classificaties te vervaardigen.

ur
po
se
s

De conferentie nam met belangstelling kennis van een voordracht over het gebruik
van en de verbinding tussen verschillende leden van de ICD-familie in de medischsociale en multidimensionele beoordeling van bejaarden, niet alleen met betrekking
tot de gezondheid, maar ook met betrekking tot zowel de algemene dagelijkse
levensverrichtingen als de sociale en fysieke omgeving. Aangetoond werd dat
doeltreffende informatie kon worden verkregen door gebruik van de ICD en de
International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) en in
het bijzonder door het gebruik van de codes uit het voorstel voor hoofdstuk XXI van de
Tiende Revisie.
6.2 Op specialismen georiënteerde afgeleide classificaties

ca
tio

na

lp

De conferentie werd op de hoogte gebracht van plannen voor de ontwikkeling van
afgeleide classificaties van de ICD-10 in het kader van het programma voor de geestelijke
gezondheidszorg. Klinische richtlijnen zouden worden opgenomen in een versie die
bedoeld was voor de klinische psychiatrie. Onderzoekscriteria zouden worden voorgesteld
voor gebruik bij onderzoek van problemen in de geestelijke gezondheidszorg; multiaxiale presentaties voor gebruik bij het behandelen van stoornissen bij kinderen en voor
de classificatie van problemen bij volwassenen zouden ontwikkeld worden, alsmede een
versie voor gebruik door huisartsen. Ook zouden lijsten worden samengesteld van ICDcodes die relevant waren voor zowel de psychiatrie als de neurologie, in de trant van de
voorgaande publicaties over dit onderwerp.

ed
u

De conferentie werd tevens geïnformeerd over de methoden die waren gebruikt om
de basisstructuur en primaire functie van de ICD bij de eerste ontwikkeling van een
toepassing voor medisch specialisten in de tandheelkunde en stomatologie (ICD-DA)
veilig te stellen. De conferentie werd ervan op de hoogte gesteld dat de herziening van de
ICD-DA als afgeleide van de ICD-10 zich in de eindfase bevindt.

Fo
r

Een presentatie werd gehouden over de tweede editie van de International Classification
of Diseases for Oncology (ICD-O). Dit is een multi-axiale classificatie waarvan zowel
de topografie als de morfologie van nieuwvormingen deel uitmaken. De codes voor de
morfologie in de ICD-O, die zich over een lange periode hadden ontwikkeld, waren
herzien en op uitgebreide schaal in de praktijk beproefd. De codes voor de topografie in
deze tweede editie waren gebaseerd op de categorieën C00-C80 uit de Tiende Revisie
en voor publicatie ervan zou men daarom de goedkeuring van de Tiende Revisie door de
World Health Assembly moeten afwachten.
Men was het eens over het nut van een afgeleide classificatie voor het domein van de 20
huisartsgeneeskunde en de conferentie werd op de hoogte gebracht van de bereidheid
van groepen die op dit gebied werkzaam zijn om met de WHO samen te werken. Met het
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oog op andere op specialismen georiënteerde afgeleide classificaties, waarvan het aantal
waarschijnlijk zou toenemen, werd de aanbevolen rol van de WHO als coördinatiecentrum
van buitengewoon groot belang geacht.

ly

6.3 Informatieondersteuning voor eerstelijnsgezondheidszorg

ur
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In overeenstemming met de aanbevelingen van de Revisieconferentie van 1975 werd in
1976 in Delhi een werkgroep geformeerd door het regionale bureau van de WHO voor
Zuid-Oost Azië. Deze werkgroep had een gedetailleerde lijst van symptomencomplexen
opgesteld. Hiervan waren twee lijsten afgeleid: Één voor doodsoorzaken en één voor
redenen voor contact met gezondheidsdiensten. Praktijkproeven met dit systeem waren
in landen in de regio uitgevoerd en aan de hand van de resultaten waren de lijst van
symptomencomplexen en de rapportageformulieren herzien. Deze herziene versie werd in
1978 door de WHO gepubliceerd in lay reporting of health information (5).

na

lp

Het in 1978 gelanceerde programma Global Stategy for Health for All by the Year 2000
had een aantal uitdagingen met betrekking tot de ontwikkeling van informatiesystemen in
lidstaten tot gevolg. Tijdens de International Conference on Health Statistics for the year
2000 (Bellagio, Italië, 1982) (6) werd de integratie van informatie uit ‘lekenrapportages’
met andere informatie die voor het gezondheidsmanagement gegenereerd en gebruikt
wordt, als een groot probleem onderkend dat de verdere implementatie van schema’s
voor lekenrapportage remde. De Consultation on Primary Care Classifications (Genève,
1985) (7) heeft de behoefte onderstreept aan een benadering die informatieondersteuning,
beheer van gezondheidsdiensten en gemeenschapsdiensten zou kunnen verenigen met
behulp van informatie op basis van lekenrapportage in de uitgebreide betekenis van op
bevolkingsgroepen gebaseerde informatie.

ed
u

ca
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De conferentie werd op de hoogte gebracht van de ervaringen van landen bij de
ontwikkeling en toepassing van op bevolkingsgroepen gebaseerde informatie over
problemen en behoeften die de gezondheid betreffen, aanverwante risicofactoren
en middelen. De conferentie steunde het concept om niet-conventionele methoden
op gemeenschapsniveau te ontwikkelen als een methode voor het vullen van
informatieleemten in afzonderlijke landen en hun informatiesystemen te versterken.
Benadrukt werd dat zowel voor de geïndustrialiseerde landen als voor ontwikkelingslanden
dergelijke methoden of systemen op lokaal niveau ontwikkeld moesten worden en dat,
vanwege factoren als morbiditeitspatronen, alsmede taal- en cultuurverschillen, geen
pogingen gedaan moesten worden tot overbrenging naar andere landen of gebieden.

Fo
r

6.4 Stoornissen, beperkingen en handicaps
De International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) (8)
[in het Nederlands: Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps
(8a)] werd door de WHO in 1980 in de Engelse taal als proefclassificatie uitgegeven in
overeenstemming met de aanbevelingen van de Revisieconferentie van 1975 en Resolutie
WHA29.35 (9) van de World Health Assembly van 1976. Vanaf dat moment hebben
onderzoek en ontwikkeling van de classificatie een aantal wegen gevolgd.

De belangrijkste definities van de drie elementen - stoornis, beperking en handicap
- hebben ongetwijfeld geleid tot de zich veranderende houding ten aanzien van het
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gehandicapt zijn. De definitie van stoornis, een gebied waar een aanzienlijke overlap
bestond met termen uit de ICD, was wijd en zijd geaccepteerd. De definitie van beperking
paste in hoge mate bij het werkterrein van deskundigen en groeperingen op het gebied
van de revalidatie, alhoewel behoefte bestond aan meer aandacht voor de aanvullende
codering voor de graad van ernst, die vaak een handicap voorspelde. Er was een
toenemend aantal verzoeken tot herziening van de definitie van handicap, teneinde meer
nadruk te leggen op het effect van interactie met de omgeving.

ur
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De snelle ontwikkeling van ideeën en toepassingen inzake de behandeling van
gehandicapten heeft verhinderd dat een revisie van de ICIDH tijdig aan de conferentie
kon worden voorgelegd. Vastgesteld werd dat publicatie van een nieuwe versie vóór de
implementatie van de Tiende Revisie niet waarschijnlijk zou zijn.
6.5 Medische verrichtingen

lp

De International Classification of Procedures in Medicine (ICPM) (10) [uitgangspunt
voor de Standaardclassificatie van medisch specialistische verrichtingen (10a)] was
als proef-classificatie door de WHO in 1978 uitgegeven in overeenstemming met de
aanbevelingen van de Revisieconferentie van 1975 en Resolutie WHA29.35 (9) van de
World Health Assembly van 1976. De classificatie werd door enkele landen overgenomen
en is door een aantal andere landen als uitgangspunt voor nationale classificaties van
chirurgische ingrepen gebruikt.

ca
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De hoofden van WHO Collaborating Centres for Classification of Diseases hadden
onderkend dat het proces van het ontwerpen van voorstellen, het verkrijgen van
commentaar, het opnieuw ontwerpen en het verzoeken om nader commentaar, waartoe de
WHO genoodzaakt zou zijn om tot voltooiing en publicatie te komen, voor een dergelijk
zich snel ontwikkelend gebied als dat van verrichtingen ongeschikt was. De hoofden van
centra hebben daarom aanbevolen dat er geen herziening van de ICPM zou plaatsvinden
in samenhang met de tiende revisie van de ICD.
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In 1987 verzocht het Expert Committee de WHO voor de Tiende Revisie een update te
overwegen van tenminste de hoofdlijnen van hoofdstuk 5, Operatieve verrichtingen, van
de ICPM als proefclassificatie. In antwoord op dit verzoek en de behoeften die door een
aantal landen tot uitdrukking waren gebracht, was door het secretariaat een poging gedaan
om een Speciale lijst voor verrichtingen samen te stellen.

Fo
r

Deze lijst werd voorgelegd aan de hoofden van centra tijdens hun vergadering in 1989.
Men kwam overeen dat de lijst als richtlijn kon dienen voor presentatie of publicatie
van nationale statistieken van operatieve verrichtingen en dat deze ook vergelijkingen
tussen landen kon vergemakkelijken. Het doel van de lijst was verrichtingen en groepen
van verrichtingen te onderscheiden en deze te definiëren als basis voor de ontwikkeling
van nationale classificaties, om zo de vergelijkbaarheid van dergelijke classificaties te
bevorderen.
De conferentie was het erover eens dat een dergelijke lijst van belang was en dat de
ontwikkeling ervan moest worden voortgezet, ook nu eventuele publicatie pas zou
plaatsvinden na de implementatie van de Tiende Revisie.
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6.6 Internationale Nomenclatuur van Ziekten

ly

De Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) was sinds 1970
betrokken geweest bij de voorbereiding van de International Nomenclature of Diseases
(IND), die een aanvulling zou vormen op de ICD.

ur
po
se
s

on

Het belangrijkste doel van de IND was om te voorzien in één enkele aanbevolen naam
voor iedere ziekte-entiteit. De belangrijkste criteria voor de keuze van die naam waren dat
deze specifiek, éénduidig en zo beschrijvend en eenvoudig mogelijk moest zijn en, waar
dat haalbaar was, gebaseerd op de oorzaak. Elke ziekte of elk syndroom waarvoor een
naam was aanbevolen, werd zo eenduidig en toch zo kort mogelijk gedefinieerd. Aan elke
definitie werd een lijst van synoniemen toegevoegd.

Ten tijde van de conferentie waren delen gepubliceerd met betrekking tot aandoeningen
van de onderste luchtwegen, infectieziekten (virale, bacteriële en parasitaire aandoeningen
en schimmelziekten) en hart- en vaatziekten, en werd gewerkt aan delen voor de
spijsverteringsorganen, de vrouwelijke geslachtsorganen, de urinewegen en mannelijke
geslachtsorganen, stofwisselingsstoornissen en endocriene ziekten, het bloed en de
bloedvormende organen, het immuunsysteem, het botspierstelsel en het zenuwstelsel.

lp

Onderwerpen die voor toekomstige delen werden voorgesteld waren ondermeer
psychiatrische ziekten, alsmede ziekten van huid, keel, neus, oor, oog en adnexen.

na

De conferentie onderkende dat een gezaghebbende, volledig bijgewerkte en internationale
nomenclatuur van ziekten van belang is bij de ontwikkeling van de ICD en het verbeteren
van de vergelijkbaarheid van informatie met betrekking tot de gezondheid.

ca
tio

DE CONFERENTIE HEEFT DAAROM AANBEVOLEN dat de WHO en de CIOMS
worden gestimuleerd om kostenbesparende manieren te onderzoeken waarmee tijdige
voltooiing en onderhoud van een dergelijke nomenclatuur kan worden bereikt.

7.	Implementatie van de Tiende Revisie van de
ICD

ed
u

De conferentie werd op de hoogte gesteld van het voornemen van de WHO om de
gedetailleerde versie van de Tiende Revisie op vier-tekenniveau in drie delen uit te geven,
waarvan één de systematische lijst, een tweede alle aanverwante definities, standaarden,
regels en instructies, en een derde de alfabetische lijst zou bevatten.

Fo
r

De conferentie werd er voorts van op de hoogte gesteld dat een versie van de Tiende
Revisie op drie-tekenniveau zou worden uitgegeven in één enkel deel, waarin de
systematische lijst alle inclusies en exclusies zou bevatten. Deze versie zou tevens alle
aanverwante definities, standaarden, regels en instructies bevatten, alsmede een verkorte
alfabetische index.
Lidstaten die van plan waren versies van de Tiende Revisie in hun nationale taal te
vervaardigen, moesten de WHO hiervan op de hoogte stellen. Kopieën van de voorstellen
voor de ICD op drie- en vier-tekenniveau zou de WHO zowel in gedrukte vorm als op
elektronische media beschikbaar stellen.
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Met betrekking tot de bladspiegel en het lettertype van zowel de systematische lijst als de
alfabetische lijst werd de conferentie ervan verzekerd dat aanbevelingen van de hoofden
van centra en klachten van codeurs in overweging zouden worden genomen en dat iedere
poging zou worden ondernomen om deze aspecten in vergelijking tot de negende revisie
te verbeteren.

ur
po
se
s

on

Evenals bij de negende revisie was men ook nu van plan met hulp van de Collaborating
Centres materiaal te ontwikkelen voor de heroriëntatie van opgeleide codeurs. De
eigenlijke opleidingen zouden vallen onder de verantwoordelijkheid van de regionale
bureaus van de WHO en de afzonderlijke landen. De opleidingen zouden van eind 1991  
tot eind 1992 plaats vinden en vóór de implementatie van de Tiende Revisie zijn afgerond.
Materiaal voor de basisopleiding van nieuwe gebruikers van de ICD zou eveneens door
de WHO worden ontwikkeld; het was echter niet de bedoeling met deze opleidingen vóór
1993 te beginnen.

lp

Zoals eerder werd vermeld, zou de WHO bereid zijn de Tiende Revisie (zowel de
systematische lijst als de alfabetische index) op elektronische media te leveren. Met
hulp van de Collaborating Centres zou in de toekomst waarschijnlijk ook andere
programmatuur beschikbaar gesteld kunnen worden. Een conversie van de Negende naar
de Tiende Revisie en vice versa moest voor de implementatie van de Tiende Revisie
beschikbaar zijn.

na

Aangezien de ontwikkelingsactiviteiten, die door het Expert Committee waren
goedgekeurd, op schema waren,

ca
tio

HEEFT DE CONFERENTIE AANBEVOLEN dat de Tenth Revision of the International
Classification of Diseases vanaf 1 januari 1993 van kracht zal zijn.

8. Toekomstige herzieningen van de ICD

ed
u

De conferentie besprak de problemen die tijdens de extra lange gebruiksperiode van de
Negende Revisie met betrekking tot het ontstaan van nieuwe ziekten waren ondervonden
en het gemis van een procedure voor updating om hiervoor een oplossing te bieden.

Fo
r

Verscheidene voorstellen voor een werkwijze om aan deze problemen het hoofd te bieden
en vergelijkbare problemen bij de Tiende Revisie te vermijden werden besproken. Het  
was overduidelijk dat er behoefte bestond aan voortdurende informatie-uitwisseling
om het gebruik van de Tiende Revisie tussen landen te standaardiseren, maar ook dat
elke tijdens haar ‘levensduur’ aan te brengen verandering zeer zorgvuldig overwogen
moest worden met het oog op de directe gevolgen voor analyses en trends. Er was een
discussie over het soort forum waarin dergelijke veranderingen en de mogelijkheid om de
ongebruikte letter ‘U’ bij het toekennen van nieuwe of tijdelijke coderingen te gebruiken,
besproken konden worden. Men was het er over eens dat het niet haalbaar zou zijn een
revisieconferentie vaker dan eens per 10 jaar te houden.
Op basis van de tot uitdrukking gebrachte behoeften en het feit dat het misplaatst zou zijn
te proberen vast te stellen of te definiëren welke procedure precies gevolgd zou moeten
worden,
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HEEFT DE CONFERENTIE AANBEVOLEN dat de volgende Internationale
Revisieconferentie over tien jaar plaats moet vinden en dat de WHO het concept van
een procedure voor updating tussen herzieningen door moet bekrachtigen en aandacht
moet besteden aan de manier waarop een effectieve werkwijze voor updating bereikt kan
worden.

De conferentie deed de volgende aanbeveling:

on

9.	Aanvaarding van de Tiende Revisie van de ICD

ur
po
se
s

Na overweging van de voorstellen die door de Organisatie op basis van de aanbevelingen
van het Expert Committee on the International Classification of Diseases - Tenth Revision
waren voorbereid,
Na onderkenning van de behoefte aan nog een aantal kleine wijzigingen om tegemoet te
komen aan het commentaar dat op detailpunten tijdens de conferentie door lidstaten was
ingediend,

Fo
r

ed
u

ca
tio

na

lp

HEEFT DE CONFERENTIE AANBEVOLEN dat de voorgestelde herziene hoofdstukken
met hun categorieën op drie-tekenniveau en subcategorieën op vier-tekenniveau en de
verkorte speciale lijsten voor morbiditeit en mortaliteit de Tiende Revisie vormen van de
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.
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Lijst van drie-teken categorieën

on

ly

Hoofdstuk I
Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen
(A00-B99)

ur
po
se
s

Intestinale infecties (A00-A09)
A00
cholera
typhus abdominalis en paratyfus
A01
A02
overige Salmonella-infecties
A03
shigellose
A04
overige bacteriële intestinale infecties
A05	overige bacteriële voedselvergiftigingen, niet elders geclassificeerd
A06
amoebiasis
A07
overige intestinale ziekten door protozoën
A08
virale en overige gespecificeerde intestinale infecties
A09
diarree en gastro-enteritis van verondersteld infectieuze oorsprong

ca
tio

na

lp

Tuberculose (A15-A19)
A15
tuberculose van ademhalingsstelsel, bacteriologisch en histologisch bevestigd
A16	tuberculose van ademhalingsstelsel, niet bacteriologisch of histologisch
bevestigd
A17†	tuberculose van zenuwstelsel
A18
tuberculose van overige organen
A19
miliaire tuberculose

Fo
r

ed
u

Bepaalde bacteriële zoönosen (A20-A28)
A20
pest
A21
tularemie
A22
antrax
brucellose
A23
A24
kwade droes en melioidosis
A25
rattenbeetziekte
A26
erysipeloïd
A27
leptospirose
A28
overige bacteriële zoönosen, niet elders geclassificeerd
Overige bacteriële ziekten (A30-A49)
A30
lepra [ziekte van Hansen]
A31
infectie door overige mycobacteriën
A32
listeriose
A33
tetanus neonatorum
A34
obstetrische tetanus
A35
overige vormen van tetanus
A36
difterie
A37
kinkhoest
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roodvonk
meningokokkeninfectie
sepsis door streptokokken
overige sepsis
actinomycose
nocardiose
bartonellose
erysipelas
overige bacteriële ziekten, niet elders geclassificeerd
bacteriële infectie van niet gespecificeerde lokalisatie

ly

A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A46
A48
A49

van drie - teken categorieën

on

Lijst

na

lp

ur
po
se
s

Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht (A50-A64)
congenitale syfilis
A50
A51
vroege syfilis
A52
late syfilis
A53
overige en niet gespecificeerde syfilis
A54
gonokokkeninfectie
A55
lymphogranuloma (venereum) door Chlamydia
A56
overige seksueel overdraagbare Chlamydia-infecties
A57
chancroïd
A58
granuloma inguinale
A59
trichomoniasis
A60
anogenitale herpesvirusinfecties [herpes simplex]
A63	overige hoofdzakelijk seksueel overdraagbare aandoeningen, niet elders
geclassificeerd
A64
niet gespecificeerde seksueel overdraagbare aandoening

ca
tio

Overige ziekten door spirocheten (A65-A69)
A65
niet-venerische syfilis
A66
framboesia [yaws]
A67
pinta [carate]
A68
febris recurrens [Relapsing Fever]
A69
overige spirocheteninfecties

ed
u

Overige ziekten door chlamydiae (A70-A74)
A70
infecties door Chlamydia psittaci
A71
trachoom
A74
overige ziekten door chlamydiae

Fo
r

Rickettsiosen (A75-A79)
A75
vlektyfus
A77
vlekkenkoorts [door teken overgebrachte rickettsiosen]
A78
Q-koorts
A79
overige rickettsiosen
Virusinfecties van centraal zenuwstelsel (A80-A89)
A80
acute poliomyelitis
A81
atypische virusinfecties van centraal zenuwstelsel
A82
rabiës [hondsdolheid]
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door muggen overgebrachte virale encefalitis
door teken overgebrachte virale encefalitis
overige virale encefalitis, niet elders geclassificeerd
niet gespecificeerde virale encefalitis
virale meningitis
overige virusinfecties van centraal zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd
niet gespecificeerde virusinfectie van centraal zenuwstelsel

on

A83
A84
A85
A86
A87
A88
A89

classificatie van ziekten

ur
po
se
s

Door artropoden overgebrachte virale koorts en virale hemorragische koorts
(A92-A99)
A92
overige door muggen overgebrachte virale koorts
overige door artropoden overgebrachte virale koorts, niet elders geclassificeerd
A93
A94
niet gespecificeerde door artropoden overgebrachte virale koorts
A95
gele koorts
A96
hemorragische koorts door arenavirus
A97
dengue
A98
overige virale hemorragische koorts, niet elders geclassificeerd
A99
niet gespecificeerde virale hemorragische koorts

ca
tio

na

lp

Virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen (B00-B09)
B00
herpesvirusinfecties [herpes simplex]
B01
varicella [waterpokken]
B02
herpes zoster
B03
pokken
B04
apenpokken
B05
mazelen
B06
rubella [rodehond]
B07
virale wratten
B08	overige virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvlieslaesies, niet elders
geclassificeerd
B09
niet gespecificeerde virusinfectie gekenmerkt door huid- en slijmvlieslaesies

ed
u

Virushepatitis (B15-B19)
acute hepatitis A
B15
B16
acute hepatitis B
B17
overige acute virushepatitis
B18
chronische virushepatitis
B19
niet gespecificeerde virushepatitis

Fo
r

Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] (B20-B24)
B20	ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot infectieziekten
en parasitaire aandoeningen
B21	ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot maligne
neoplasmata
B22	ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot overige
gespecificeerde ziekten
B23	ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot andere
aandoeningen
B24
niet gespecificeerd ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV]
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Overige virusziekten (B25-B34)
B25
cytomegalovirusziekte
B26
bof
B27
mononucleosis infectiosa
B30
virale conjunctivitis
B33
overige virusziekten, niet elders geclassificeerd
B34
virusinfectie van niet gespecificeerde lokalisatie

lp

ur
po
se
s

Schimmelziekten (B35-B49)
B35
dermatofytose
B36
overige oppervlakkige mycosen
candidiasis
B37
B38
coccidioïdomycose
B39
histoplasmose
B40
blastomycose
B41
paracoccidioïdomycose
B42
sporotrichose
B43
chromoblastomycose en feomycotisch abces
B44
aspergillose
B45
cryptokokkose
B46
zygomycose
B47
mycetoom
B48
overige mycosen, niet elders geclassificeerd
B49
niet-gespecificeerde mycose

ly

van drie - teken categorieën

on

Lijst

ed
u

ca
tio

na

Ziekten door protozoën (B50-B64)
B50
malaria door Plasmodium falciparum
B51
malaria door Plasmodium vivax
B52
malaria door Plasmodium malariae
B53
overige parasitologisch bevestigde malaria-infecties
B54
niet-gespecificeerde malaria
B55
leishmaniasis
B56
Afrikaanse trypanosomiasis
ziekte van Chagas
B57
B58
toxoplasmose
B60
overige ziekten door protozoën, niet elders geclassificeerd
B64
niet-gespecificeerde ziekte door protozoën

Fo
r

Wormziekten (B65-B83)
B65
schistosomiasis [bilharziasis]
B66
overige trematodeninfecties
B67
echinokokkose
B68
taeniasis
B69
cysticercose
B70
diphyllobothriasis en sparganose
B71
overige cestodeninfecties
B72
dracunculiasis
B73
onchocerciasis
B74
filariasis
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trichinose
haakwormziekten
ascariasis
strongyloidiasis
trichuriasis
enterobiasis
overige intestinale wormziekten, niet elders geclassificeerd
niet-gespecificeerd intestinaal parasitisme
overige wormziekten

ur
po
se
s

Pediculose, acariasis en overige infestaties (B85-B89)
pediculose en phthiriasis
B85
B86
scabiës
B87
myiasis
B88
overige infestaties
B89
niet-gespecificeerde parasitaire aandoeningen

ly

B75
B76
B77
B78
B79
B80
B81
B82
B83

classificatie van ziekten

on

I nternationale

lp

Late gevolgen van infectieziekten en parasitaire aandoeningen (B90-B94)
B90
late gevolgen van tuberculose
B91
late gevolgen van poliomyelitis
B92
late gevolgen van lepra
B94	late gevolgen van overige en niet-gespecificeerde infectieziekten en
parasitaire aandoeningen

ca
tio

na

Bacteriële, virale en overige infectieuze agentia (B95-B98)
B95	Streptococcus en Staphylococcus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in
andere hoofdstukken
B96	overige gespecificeerde bacteriële-agentia als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken
B97
virale agentia als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere hoofdstukken
B98	overige gespecificeerde infectieuze-agentia als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

Fo
r

ed
u

Overige infectieziekten (B99-B99)
overige en niet-gespecificeerde infectieziekten
B99
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Lijst

van drie - teken categorieën

Hoofdstuk II
Nieuwvormingen
(C00-D48)

ly

Maligne neoplasmata (C00-C97)

on

Maligne neoplasmata, waarvan is vastgesteld of waarvan wordt aangenomen
dat zij primair zijn, met gespecificeerde lokalisaties, behalve die van lymfoïd,
hematopoëtisch en verwant weefsel (C00-C75)

ca
tio

na

lp

ur
po
se
s

Maligne neoplasmata van lip, mond- en keelholte (C00-C14)
maligne neoplasma van lip
C00
C01
maligne neoplasma van tongbasis
C02
maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde delen van tong
C03
maligne neoplasma van tandvlees
C04
maligne neoplasma van mondbodem
C05
maligne neoplasma van gehemelte
C06
maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde delen van mond
C07
maligne neoplasma van glandula parotidea
C08
maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde grote speekselklieren
maligne neoplasma van tonsil
C09
C10
maligne neoplasma van orofarynx
C11
maligne neoplasma van nasofarynx
C12
maligne neoplasma van sinus piriformis
C13
maligne neoplasma van hypofarynx
C14	maligne neoplasma van overige en slecht omschreven lokalisaties van lip,
mond- en keelholte

Fo
r

ed
u

Maligne neoplasmata van spijsverteringsstelsel (C15-C26)
C15
maligne neoplasma van oesofagus
C16
maligne neoplasma van maag
C17
maligne neoplasma van dunne darm
maligne neoplasma van colon
C18
C19
maligne neoplasma van overgang van sigmoïd in rectum
C20
maligne neoplasma van rectum
C21
maligne neoplasma van anus en anaal kanaal
C22
maligne neoplasma van lever en intrahepatische galwegen
C23
maligne neoplasma van galblaas
C24
maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde delen van galwegen
C25
maligne neoplasma van pancreas
C26	maligne neoplasma van overige en slecht omschreven delen van
spijsverteringsstelsel
Maligne neoplasmata van ademhalingsstelsel en intrathoracale organen (C30-C39)
C30
maligne neoplasma van neusholte en middenoor
C31
maligne neoplasma van neusbijholten
C32
maligne neoplasma van larynx
C33
maligne neoplasma van trachea
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Maligne neoplasmata van bot en gewrichtskraakbeen (C40-C41)
maligne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen van extremiteiten
C40
C41	maligne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen van overige en niet
gespecificeerde lokalisaties

ly

C34
maligne neoplasma van bronchus en long
C37
maligne neoplasma van thymus
C38
maligne neoplasma van hart, mediastinum en pleura
C39	maligne neoplasma van overige en slecht omschreven lokalisaties van
ademhalingsstelsel en intrathoracale organen

ur
po
se
s

Melanoom en overige maligne neoplasmata van huid (C43-C44)
maligne melanoom van huid
C43
C44
overige maligne neoplasmata van huid

lp

Maligne neoplasmata van mesotheel en weke delen (C45-C49)
C45
mesothelioom
C46
Kaposi-sarcoom
C47
maligne neoplasma van perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel
C48
maligne neoplasma van retroperitoneale ruimte en peritoneum
C49
maligne neoplasma van overig bindweefsel en weke delen
Maligne neoplasmata van mamma (C50-C50)
C50
maligne neoplasmata van mamma

ed
u

ca
tio

na

Maligne neoplasmata van vrouwelijke geslachtsorganen (C51-C58)
C51
maligne neoplasma van vulva
C52
maligne neoplasma van vagina
C53
maligne neoplasma van cervix uteri
C54
maligne neoplasma van corpus uteri
C55
maligne neoplasma van uterus, deel niet-gespecificeerd
C56
maligne neoplasma van ovarium
C57	maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde vrouwelijke
geslachtsorganen
maligne neoplasma van placenta
C58

Fo
r

Maligne neoplasmata van mannelijke geslachtsorganen (C60-C63)
C60
maligne neoplasma van penis
C61
maligne neoplasma van prostaat
C62
maligne neoplasma van testis
C63	maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde mannelijke
geslachtsorganen
Maligne neoplasmata van nier en urinewegen (C64-C68)
C64
maligne neoplasma van nier, behalve nierbekken
C65
maligne neoplasma van nierbekken
C66
maligne neoplasma van ureter
C67
maligne neoplasma van blaas
C68	maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde delen van nier en
urinewegen
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Maligne neoplasmata van oog, hersenen en overige delen van centraal
zenuwstelsel (C69-C72)
C69
maligne neoplasma van oog en adnexen
C70
maligne neoplasma van meningen
C71
maligne neoplasma van hersenen
C72	maligne neoplasma van ruggenmerg, hersenzenuwen en overige delen van
centraal zenuwstelsel

ur
po
se
s

Maligne neoplasmata van schildklier en andere endocriene klieren (C73-C75)
C73
maligne neoplasma van schildklier
C74
maligne neoplasma van bijnier
maligne neoplasma van andere endocriene klieren en verwante structuren
C75

lp

Maligne neoplasmata van slecht omschreven, secundaire en nietgespecificeerde lokalisaties (C76-C80)
C76
maligne neoplasma van overige en slecht omschreven lokalisaties
C77
secundaire en niet-gespecificeerde maligne neoplasmata van lymfeklieren
C78
secundair maligne neoplasma van tractus respiratorius en tractus digestivus
C79	secundair maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde
lokalisaties
C80
maligne neoplasma zonder gespecificeerde lokalisatie

Fo
r

ed
u

ca
tio

na

Maligne neoplasmata van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel
(C81- C96)
C81
Hodgkin-lymfoom
C82
folliculair lymfoom
C83
non-folliculair lymfoom
C84
lymfomen met rijpe T/NK-cellen
C85
overige en niet-gespecificeerde typen van non-Hodgkin-lymfoom
C86
overige gespecificeerde typen van T/NK-cellymfoom
C88
maligne immunoproliferatieve-ziekten
C90
multipel myeloom en maligne neoplasmata van plasmacellen
C91
lymfatische leukemie
myeloïde leukemie
C92
C93
monocytaire leukemie
C94
overige vormen van leukemie van gespecificeerd celtype
C95
leukemie van niet-gespecificeerd celtype
C96	overige en niet-gespecificeerde maligne neoplasmata van lymfoïd,
hematopoëtisch en verwant weefsel
Maligne neoplasmata van onafhankelijke (primaire) multipele lokalisaties
(C97- C97)
C97
maligne neoplasmata van onafhankelijke (primaire) multipele lokalisaties
Neoplasmata in situ (D00-D09)
D00
carcinoma in situ van mondholte, oesofagus en maag
D01	carcinoma in situ van overige en niet-gespecificeerde organen van tractus
digestivus
D02
carcinoma in situ van middenoor en tractus respiratorius
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classificatie van ziekten

melanoma in situ
carcinoma in situ van huid
carcinoma in situ van mamma
carcinoma in situ van cervix uteri
carcinoma in situ van overige en niet-gespecificeerde geslachtsorganen
carcinoma in situ van overige en niet-gespecificeerde lokalisaties

ly
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s

on

Benigne neoplasmata (D10-D36)
D10
benigne neoplasma van mond en farynx
D11
benigne neoplasma van grote speekselklieren
D12
benigne neoplasma van colon, rectum, anus en anaal kanaal
D13	benigne neoplasma van overige en slecht omschreven delen van tractus
digestivus
D14
benigne neoplasma van middenoor en tractus respiratorius
D15	benigne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde intrathoracale
organen
benigne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen
D16
D17
benigne lipomateus neoplasma
D18
hemangioom en lymfangioom, elke lokalisatie
D19
benigne neoplasma van mesotheliaal weefsel
D20
benigne neoplasma van weke delen van retroperitoneale ruimte en peritoneum
D21
overige benigne neoplasmata van bindweefsel en overige weke delen
D22
melanocytaire naevi
D23
overige benigne neoplasmata van huid
D24
benigne neoplasma van mamma
D25
leiomyoom van uterus
D26
overige benigne neoplasmata van uterus
D27
benigne neoplasma van ovarium
D28	benigne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde vrouwelijke
geslachtsorganen
D29
benigne neoplasma van mannelijke geslachtsorganen
D30
benigne neoplasma van nier en urinewegen
D31
benigne neoplasma van oog en adnexen
benigne neoplasma van meningen
D32
D33
benigne neoplasma van hersenen en overige delen van centraal zenuwstelsel
D34
benigne neoplasma van schildklier
D35
benigne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde endocriene klieren
D36
benigne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde lokalisaties

Fo
r

Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag (D37-D48)
D37	neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van mondholte en tractus
digestivus
D38	neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van middenoor, tractus
respiratorius en intrathoracale organen
D39	neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van vrouwelijke
geslachtsorganen
D40	neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van mannelijke
geslachtsorganen
D41	neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van nier en urinewegen
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D42
neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van meningen
D43	neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van hersenen en centraal
zenuwstelsel
D44
neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van endocriene klieren
D45
polycythaemia vera
D46
myelodysplastisch syndroom
D47	overige neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag van lymfoïd,
hematopoëtisch en verwant weefsel
D48	neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van overige en nietgespecificeerde lokalisatie

ly

Lijst

ur
po
se
s

Hoofdstuk III
Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde
aandoeningen van immuunsysteem
(D50-D89)

lp

Voedingsanemieën (D50-D53)
D50
ijzergebreksanemie
D51
anemie door vitamine B12-deficiëntie
D52
anemie door foliumzuurdeficiëntie
D53
overige voedingsanemieën

ca
tio

na

Hemolytische anemieën (D55-D59)
D55
anemie door enzymstoornissen
D56
thalassemie
D57
sikkelcelaandoeningen
D58
overige hereditaire hemolytische anemieën
D59
verworven hemolytische anemie

ed
u

Aplastische en overige anemieën (D60-D64)
D60
verworven ‘pure red cell aplasia’ [erytroblastopenie]
D61
overige aplastische anemieën
acute posthemorragische anemie
D62
D63*
anemie bij elders geclassificeerde chronische ziekten
D64
overige anemieën

Fo
r

Stollingsstoornissen, purpura en overige hemorragische aandoeningen (D65- D69)
D65
gedissemineerde intravasculaire stolling [defibrinatiesyndroom]
D66
hereditaire factor VIII-deficiëntie
D67
hereditaire factor IX-deficiëntie
D68
overige stollingsstoornissen
D69
purpura en overige hemorragische aandoeningen
Overige ziekten van bloed en bloedvormende organen (D70-D77)
D70
agranulocytose
D71
functionele stoornissen van polymorfonucleaire neutrofielen
D72
overige aandoeningen van witte bloedcellen
D73
ziekten van milt
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Bepaalde aandoeningen waarbij immuunsysteem betrokken is (D80-D89)
D80
immunodeficiëntie met overwegend antilichaamstoornissen
D81
gecombineerde immunodeficiënties
D82
immunodeficiëntie samengaand met andere belangrijke defecten
‘common variable’-immunodeficiëntie
D83
D84
overige immunodeficiënties
D86
sarcoïdose
D89	overige aandoeningen waarbij immuunsysteem betrokken is, niet elders
geclassificeerd

ly

D74
methemoglobinemie
D75
overige ziekten van bloed en bloedvormende organen
D76	overige gespecificeerde ziekten met betrokkenheid van lymforeticulair en
reticulohistiocytair weefsel
D77*	overige aandoeningen van bloed en bloedvormende organen bij elders
geclassificeerde ziekten

lp

Hoofdstuk IV
Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen
(E00-E90)

ca
tio

na

Aandoeningen van schildklier (E00-E07)
E00
congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom
E01	met jodiumdeficiëntie samenhangende schildklieraandoeningen en verwante
afwijkingen
subklinische hypothyroïdie door jodiumdeficiëntie
E02
E03
overige vormen van hypothyroïdie
E04
overige vormen van niet-toxische struma
E05
thyrotoxicose [hyperthyroïdie]
E06
thyroïditis
E07
overige schildklieraandoeningen

Fo
r

ed
u

Diabetes mellitus (E10-E14)
E10
type 1-diabetes
E11
type 2-diabetes
E12
diabetes mellitus verband houdend met ondervoeding
E13
overige gespecificeerde vormen van diabetes mellitus
E14
niet-gespecificeerde diabetes mellitus
Overige stoornissen van glucoseregulatie en interne pancreassecretie (E15- E16)
E15
niet-diabetisch hypoglykemisch coma
E16
overige stoornissen van interne pancreassecretie
Aandoeningen van overige endocriene klieren (E20-E35)
E20
hypoparathyroïdie
E21
hyperparathyroïdie en overige aandoeningen van bijschildklier
E22
hyperfunctie van hypofyse
E23
hypofunctie en overige aandoeningen van hypofyse
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syndroom van Cushing
adrenogenitale aandoeningen
hyperaldosteronisme
overige bijnieraandoeningen
ovariumdisfunctie
testisdisfunctie
aandoeningen van puberteit, niet elders geclassificeerd
polyglandulaire disfunctie
ziekten van thymus
overige endocriene aandoeningen
aandoeningen van endocriene klieren bij elders geclassificeerde ziekten

ur
po
se
s

E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E34
E35*

van drie - teken categorieën

ly

Lijst

Ondervoeding (E40-E46)
kwashiorkor
E40
E41
voedingsmarasmus
E42
marantische kwashiorkor
E43
niet-gespecificeerde ernstige eiwit/energie-ondervoeding
E44
eiwit-energie-ondervoeding van matige en lichte graad
E45
vertraagde ontwikkeling na eiwit/energie-ondervoeding
E46
niet-gespecificeerde eiwit/energie-ondervoeding

ed
u

ca
tio

na

lp

Overige voedingsdeficiënties (E50-E64)
E50
vitamine A-deficiëntie
E51
thiaminedeficiëntie
E52
niacinedeficiëntie [pellagra]
E53
deficiëntie van overige vitaminen van B-groep
E54
ascorbinezuurdeficiëntie
E55
vitamine D-deficiëntie
E56
overige vitaminedeficiënties
E58
calciumdeficiëntie door voeding
E59
seleniumdeficiëntie door voeding
E60
zinkdeficiëntie door voeding
E61
deficiëntie van overige voedingselementen
overige voedingsdeficiënties
E63
E64
late gevolgen van ondervoeding en van overige voedingsdeficiënties

Fo
r

Vetzucht en andere overvoeding (E65-E68)
E65
gelokaliseerde adipositas
E66
vetzucht
E67
andere vormen van overvoeding
E68
late gevolgen van overvoeding
Stofwisselingsstoornissen (E70-E90)
E70
stofwisselingsstoornissen van aromatische aminozuren
E71
stofwisselingsstoornissen van aminozuren met vertakte keten en van vetzuren
E72
overige stofwisselingsstoornissen van aminozuren
E73
lactose-intolerantie
E74
overige stofwisselingsstoornissen van koolhydraten
E75
stoornissen van sfingolipidenmetabolisme en overige vetstapelingsstoornissen
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E76
stoornissen van glycosaminoglycaanmetabolisme
E77
stoornissen van glycoproteïnemetabolisme
E78
stofwisselingsstoornissen van lipoproteïnen en overige lipidemieën
E79
stoornissen van purine- en pyrimidinemetabolisme
E80
stoornissen van porfyrine- en bilirubinemetabolisme
E83
stoornissen van mineraalstofwisseling
E84
cystische fibrose
E85
amyloïdose
E86
volumedepletie
E87
overige stoornissen van vocht-, elektrolyten- en zuur-base-evenwicht
E88
overige stofwisselingsstoornissen
E89	endocriene ziekten en stofwisselingsstoornissen na medische verrichting, niet
elders geclassificeerd
E90*
voedings- en stofwisselingsstoornissen bij elders geclassificeerde ziekten

Hoofdstuk V
Psychische stoornissen en gedragsstoornissen
(F00-F99)

ca
tio

na

lp

Organische, inclusief symptomatische, psychische stoornissen (F00-F09)
F00*
dementie bij ziekte van Alzheimer (G30.-†)
F01
vasculaire dementie
F02*
dementie bij elders geclassificeerde andere ziekten
F03
niet-gespecificeerde dementie
F04	organisch amnestisch syndroom, niet-geïnduceerd door alcohol en andere
psychoactieve middelen
F05
delirium, niet-geïnduceerd door alcohol en andere psychoactieve middelen
F06	andere psychische stoornissen door beschadiging en disfunctie van hersenen
en door lichamelijke ziekte
F07	persoonlijkheidsstoornissen en gedragsstoornissen door ziekte, beschadiging
en disfunctie van hersenen
F09
niet-gespecificeerde organische of symptomatische psychische stoornis

Fo
r

ed
u

Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van
psychoactieve middelen (F10-F19)
F10
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van alcohol
F11
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van opioïden
F12
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van cannabinoïden
F13	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van sedativa of
hypnotica
F14
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van cocaïne
F15	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van andere
stimulantia, inclusief cafeïne
F16
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van hallucinogenen
F17
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van tabak
F18	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van vluchtige
oplosmiddelen
F19	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door meervoudig- druggebruik
en gebruik van andere psychoactieve middelen
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Stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen] (F30-F39)
manische episode
F30
F31
bipolaire affectieve stoornis [manisch-depressieve stoornis]
F32
depressieve episode
F33
recidiverende depressieve stoornis
F34
persisterende stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen]
F38
andere stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen]
F39
niet-gespecificeerde stemmingsstoornis [affectieve stoornis]

on

Schizofrenie, schizotypische stoornissen en waanstoornissen (F20-F29)
F20
schizofrenie
F21
schizotypische stoornis
F22
persisterende waanstoornissen
F23
acute en passagère psychotische stoornissen
F24
geïnduceerde waanstoornis
F25
schizoaffectieve stoornissen
F28
andere niet-organische psychotische stoornissen
F29
niet-gespecificeerde niet-organische psychose

ly

Lijst

na

lp

Neurotische, stress-gebonden en somatoforme stoornissen (F40-F48)
F40
fobische-angststoornissen
F41
andere angststoornissen
F42
obsessieve-compulsieve stoornis [dwangstoornis]
F43
reactie op ernstige stress en aanpassingsstoornissen
F44
dissociatieve stoornissen [conversiestoornisssen]
F45
somatoforme stoornissen
F48
overige neurotische stoornissen

Fo
r

ed
u

ca
tio

Gedragssyndromen samengaand met lichamelijke symptomen en stoornissen
(F50-F59)
F50
eetstoornissen
F51
niet-organische slaapstoornissen
F52	stoornissen van seksuele functie, niet veroorzaakt door een organische
stoornis of ziekte
F53	psychische stoornissen en gedragsstoornissen in samenhang met
puerperium, niet elders geclassificeerd
F54	psychische of gedragsgebonden factoren die samengaan met elders
geclassificeerde stoornissen of ziekten
F55
misbruik van middelen die geen afhankelijkheid veroorzaken
F59	niet-gespecificeerde gedragssyndromen samengaand met lichamelijke
symptomen en stoornissen
Stoornissen van persoonlijkheid en gedrag op volwassen leeftijd (F60-F69)
F60
specifieke persoonlijkheidsstoornissen
F61
gemengde en andere persoonlijkheidsstoornissen
F62	duurzame persoonlijkheidsveranderingen, niet toe te schrijven aan
hersenbeschadiging en -ziekte
F63
stoornissen van gewoontevorming en impulsbeheersing [drangstoornissen]
F64
genderidentiteitsstoornissen
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Zwakzinnigheid (F70-F79)
F70
lichte zwakzinnigheid [debiliteit]
F71
matige zwakzinnigheid [imbeciliteit]
F72
ernstige zwakzinnigheid
diepe zwakzinnigheid [idiotie]
F73
F78
overige zwakzinnigheid
F79
niet-gespecificeerde zwakzinnigheid

ly

F65
stoornissen van seksuele voorkeur [parafilieën]
F66	psychische stoornissen en gedragsstoornissen samenhangend met seksuele
ontwikkeling en oriëntatie
F68	andere stoornissen van persoonlijkheid en gedrag op volwassen leeftijd
F69	niet-gespecificeerde stoornis van persoonlijkheid en gedrag op volwassen
leeftijd

lp

Stoornissen in psychische ontwikkeling (F80-F89)
F80
specifieke ontwikkelingsstoornissen van spraak of taal
F81
specifieke ontwikkelingsstoornissen van schoolvaardigheden
F82
specifieke ontwikkelingsstoornis van motorische functies
F83
gemengde specifieke ontwikkelingsstoornissen
F84
pervasieve ontwikkelingsstoornissen
F88
overige gespecificeerde stoornissen van de psychische ontwikkeling
F89
niet-gespecificeerde stoornis van de psychische ontwikkeling

ed
u

ca
tio

na

Gedragsstoornissen en emotionele stoornissen die doorgaans op kinderleeftijd
of in adolescentie beginnen (F90-F98)
hyperkinetische stoornissen F91 gedragsstoornissen
F90
F92
gemengde stoornissen van gedrag en emoties
F93
emotionele stoornissen met specifiek begin op kinderleeftijd
F94	sociale-functiestoornissen met specifiek begin op kinderleeftijd en in
adolescentie
ticstoornissen
F95
F98	andere gedragsstoornissen en emotionele stoornissen die doorgaans
beginnen op kinderleeftijd en in adolescentie

Fo
r

Psychische stoornis, niet nader omschreven (F99-F99)
F99
psychische stoornis, niet nader omschreven
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Hoofdstuk VI
Ziekten van zenuwstelsel
(G00-G99)

ur
po
se
s

on

ly

Ontstekingsprocessen van centraal zenuwstelsel (G00-G09)
G00
bacteriële meningitis, niet elders geclassificeerd
G01*
meningitis bij elders geclassificeerde bacteriële ziekten
G02*	meningitis bij elders geclassificeerde overige infectieziekten en parasitaire
aandoeningen
G03
meningitis door overige en niet-gespecificeerde oorzaken
encefalitis, myelitis en encefalomyelitis
G04
G05*
encefalitis, myelitis en encefalomyelitis bij elders geclassificeerde ziekten
G06
intracraniaal en intraspinaal abces en granuloom
G07*	intracraniaal en intraspinaal abces en granuloom bij elders geclassificeerde
ziekten
intracraniale en intraspinale flebitis en tromboflebitis
G08
G09
late gevolgen van ontstekingsziekten van centraal zenuwstelsel

na

lp

Systeematrofieën die primair het centraal zenuwstelsel aantasten (G10-G14)
G10
ziekte van Huntington
G11
hereditaire ataxie
G12
spinale spieratrofie en verwante syndromen
G13*	systeematrofieën die primair het centraal zenuwstelsel aantasten bij elders
geclassificeerde ziekten
G14
postpoliosyndroom

ed
u

ca
tio

Extrapiramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale bewegingen
(G20-G26)
G20
ziekte van Parkinson
G21
secundair parkinsonisme
G22*
parkinsonisme bij elders geclassificeerde ziekten
G23
overige degeneratieve ziekten van basale ganglia
dystonie
G24
G25	overige extrapiramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale
bewegingen
G26*	extrapiramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale bewegingen
bij elders geclassificeerde ziekten

Fo
r

Overige degeneratieve ziekten van zenuwstelsel (G30-G32)
G30
ziekte van Alzheimer
G31
overige degeneratieve ziekten van zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd
G32*	overige degeneratieve aandoeningen van zenuwstelsel bij elders
geclassificeerde ziekten
Demyeliniserende ziekten van centraal zenuwstelsel (G35-G37)
G35
multipele sclerose
G36
overige acute gedissemineerde demyelinisatie
G37
overige demyeliniserende ziekten van centraal zenuwstelsel
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Aandoeningen met episodisch en paroxysmaal verloop (G40-G47)
G40
epilepsie
G41
status epilepticus
G43
migraine
G44
overige hoofdpijnsyndromen
G45
‘transient (cerebral) ischaemic attacks’ [TIA] en verwante syndromen
G46*
vasculaire syndromen van hersenen bij cerebrovascu-laire ziekten (I60-I67†)
G47
slaapstoornissen

ur
po
se
s

Aandoeningen van zenuwen, zenuwwortels en zenuwplexus (G50-G59)
G50
aandoeningen van nervus trigeminus
aandoeningen van nervus facialis
G51
G52
aandoeningen van overige hersenzenuwen
G53*
aandoeningen van hersenzenuwen bij elders geclassificeerde ziekten
G54
aandoeningen van zenuwwortel en zenuwplexus
G55*
compressie van zenuwwortel en zenuwplexus bij elders geclassificeerde ziekten
G56
mononeuropathieën van bovenste extremiteit
G57
mononeuropathieën van onderste extremiteit
G58
overige mononeuropathieën
G59*
mononeuropathie bij elders geclassificeerde ziekten

na

lp

Polyneuropathieën en overige aandoeningen van perifeer zenuwstelsel (G60-G64)
G60
hereditaire en idiopathische neuropathie
G61
inflammatoire polyneuropathie
G62
overige polyneuropathieën
G63*
polyneuropathie bij elders geclassificeerde ziekten
G64
overige aandoeningen van perifeer zenuwstelsel

ed
u

ca
tio

Ziekten van neuromusculaire overgang en spieren (G70-G73)
G70
myasthenia gravis en andere neuromusculaire aandoeningen
G71
primaire spieraandoeningen
G72
overige myopathieën
G73*	aandoeningen van neuromusculaire overgang en spieren bij elders
geclassificeerde ziekten

Fo
r

Cerebrale paralyse en overige paralytische syndromen (G80-G83)
G80
cerebrale paralyse
G81
hemiplegie
G82
paraplegie en tetraplegie
G83
overige paralytische syndromen
Overige aandoeningen van zenuwstelsel (G90-G99)
G90
aandoeningen van autonoom zenuwstelsel
G91
hydrocefalus
G92
toxische encefalopathie
G93
overige hersenaandoeningen
G94*
overige hersenaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
G95
overige ziekten van ruggenmerg
G96
overige aandoeningen van centraal zenuwstelsel
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Lijst

van drie - teken categorieën

ly

G97	aandoeningen van zenuwstelsel na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd
G98
overige aandoeningen van zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd
G99*
overige aandoeningen van zenuwstelsel bij elders geclassificeerde ziekten

on

Hoofdstuk VII
Ziekten van oog en adnexen
(H00-H59)

ur
po
se
s

Aandoeningen van ooglid, traanapparaat en orbita (H00-H06)
H00
hordeolum en chalazion
H01
overige ontstekingen van ooglid
H02
overige aandoeningen van ooglid
H03*
aandoeningen van ooglid bij elders geclassificeerde ziekten
H04
aandoeningen van traanapparaat
H05
aandoeningen van orbita
H06*
aandoeningen van traanapparaat en orbita bij elders geclassificeerde ziekten

lp

Aandoeningen van conjunctiva (H10-H13)
H10
conjunctivitis
H11
overige aandoeningen van conjunctiva
H13*
aandoeningen van conjunctiva bij elders geclassificeerde ziekten

ed
u

ca
tio

na

Aandoeningen van sclera, cornea, iris en corpus ciliare (H15-H22)
H15
aandoeningen van sclera
H16
keratitis
H17
littekens en troebelingen van cornea
H18
overige aandoeningen van cornea
H19*
aandoeningen van sclera en cornea bij elders geclassificeerde ziekten
H20
iridocyclitis
H21
overige aandoeningen van iris en corpus ciliare
aandoeningen van iris en corpus ciliare bij elders geclassificeerde ziekten
H22*

Fo
r

Aandoeningen van lens (H25-H28)
H25
seniel cataract
H26
overige vormen van cataract
H27
overige aandoeningen van lens
H28*
cataract en overige aandoeningen van lens bij elders geclassificeerde ziekten
Aandoeningen van choroidea en retina (H30-H36)
H30
choroïdoretinale ontsteking
H31
overige aandoeningen van choroidea
H32*	choroïdoretinale aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten H33
netvliesloslatingen en netvliesscheuren
H34
vaatafsluiting van retina
H35
overige aandoeningen van retina
H36*
aandoeningen van retina bij elders geclassificeerde ziekten
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I nternationale

classificatie van ziekten

Glaucoom (H40-H42)
H40
glaucoom
H42*
glaucoom bij elders geclassificeerde ziekten

ur
po
se
s

Aandoeningen van nervus opticus en optische banen (H46-H48)
H46
neuritis optica
overige aandoeningen van nervus opticus en optische banen
H47
H48*	aandoeningen van nervus opticus en optische banen bij elders
geclassificeerde ziekten

on

ly

Aandoeningen van corpus vitreum en oogbol (H43-H45)
H43
aandoeningen van corpus vitreum
H44
aandoeningen van oogbol
H45*
aandoeningen van corpus vitreum en oogbol bij elders geclassificeerde ziekten

lp

Aandoeningen van oogspieren en stoornissen in binoculaire oogbewegingen,
accommodatie en refractie (H49-H52)
H49
paralytische strabismus
H50
overige strabismus
H51
overige stoornissen in binoculaire oogbewegingen
H52
stoornissen in refractie en accommodatie

na

Visuele stoornissen en blindheid (H53-H54)
H53
visuele stoornissen
H54
blindheid en slechtziendheid

ca
tio

Overige aandoeningen van oog en adnexen (H55-H59)
H55
nystagmus en andere onregelmatige oogbewegingen
H57
overige aandoeningen van oog en adnexen
H58*
overige aandoeningen van oog en adnexen bij elders geclassificeerde ziekten
H59	aandoeningen van oog en adnexen na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd

ed
u

Hoofdstuk VIII
Ziekten van oor en processus mastoideus
(H60-H95)

Fo
r

Aandoeningen van uitwendig oor (H60-H62)
H60
otitis externa
H61
overige aandoeningen van uitwendig oor
H62*
aandoeningen van uitwendig oor bij elders geclassificeerde ziekten
Aandoeningen van middenoor en mastoïd (H65-H75)
H65
niet-etterige otitis media
H66
etterige en niet-gespecificeerde otitis media
H67*
otitis media bij elders geclassificeerde ziekten
H68
ontsteking en obstructie van tuba Eustachii
H69
overige aandoeningen van tuba Eustachii
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Lijst

van drie - teken categorieën

ur
po
se
s

Aandoeningen van binnenoor (H80-H83)
H80
otosclerose
H81
vestibulaire functiestoornissen
vertigosyndromen bij elders geclassificeerde ziekten
H82*
H83
overige aandoeningen van binnenoor

on

ly

H70
mastoïditis en verwante aandoeningen
H71
cholesteatoom van middenoor
H72
perforatie van trommelvlies
H73
overige aandoeningen van trommelvlies
H74
overige aandoeningen van middenoor en mastoïd
H75*	overige aandoeningen van middenoor en mastoïd bij elders geclassificeerde
ziekten

lp

Overige aandoeningen van oor (H90-H95)
H90
gehoorverlies door stoornissen in perceptie en geleiding
H91
overige vormen van gehoorverlies
H92
oorpijn en uitvloed uit oor
H93
overige aandoeningen van oor, niet elders geclassificeerd
H94*
overige aandoeningen van oor bij elders geclassificeerde ziekten
H95	aandoeningen van oor en processus mastoideus na medische verrichting,
niet elders geclassificeerd

na

Hoofdstuk IX
Ziekten van hart en vaatstelsel
(I00-I99)

ca
tio

Acuut reuma (I00-I02)
I00
acuut reuma zonder vermelding van hartaandoening
I01
acuut reuma met hartaandoening
I02
reumatische chorea

Fo
r

ed
u

Chronische reumatische hartziekten (I05-I09)
I05
reumatische aandoeningen van mitralisklep
I06
reumatische aandoeningen van aortaklep
I07
reumatische aandoeningen van tricuspidalisklep
I08
multipele klepaandoeningen
I09
overige reumatische hartziekten
Hypertensieve ziekten (I10-I15)
I10
essentiële (primaire) hypertensie
I11
hypertensieve hartziekte
I12
hypertensieve nierziekte
I13
hypertensieve hart- én nierziekte
I15
secundaire hypertensie
Ischemische hartziekten (I20-I25)
I20
angina pectoris
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I nternationale

Pulmonale hartziekten en ziekten van longcirculatie (I26-I28)
longembolie
I26
I27
overige pulmonale hartziekten
I28
overige ziekten van longvaten

ly

acuut myocardinfarct
recidief myocardinfarct
bepaalde actuele complicaties na acuut myocardinfarct
overige acute ischemische hartziekten
chronische ischemische hartziekte

on

I21
I22
I23
I24
I25

classificatie van ziekten

ed
u

ca
tio

na

lp

ur
po
se
s

Overige hartziekten (I30-I52)
acute pericarditis
I30
I31
overige ziekten van pericard
I32*
pericarditis bij elders geclassificeerde ziekten
I33
acute en subacute endocarditis
I34
niet-reumatische mitralisklepaandoeningen
I35
niet-reumatische aortaklepaandoeningen
I36
niet-reumatische tricuspidalisklepaandoeningen
I37
pulmonalisklepaandoeningen
I38
endocarditis, klep niet-gespecificeerd
I39*
endocarditis en hartklepaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
I40
acute myocarditis
I41*
myocarditis bij elders geclassificeerde ziekten
I42
cardiomyopathie
I43*
cardiomyopathie bij elders geclassificeerde ziekten
I44
atrioventriculair block en linker-bundeltakblock
I45
overige geleidingsstoornissen I46 hartstilstand
I47
paroxysmale tachycardie
I48
atriumfibrillatie en -flutter
I49
overige hartritmestoornissen
I50
hartdecompensatie
I51
complicaties en slecht omschreven hartziekten
overige hartaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
I52*

Fo
r

Cerebrovasculaire ziekten (I60-I69)
I60
subarachnoïdale bloeding
I61
intracerebrale bloeding
I62
overige niet-traumatische intracraniale bloeding
I63
cerebraal infarct
I64
beroerte, niet-gespecificeerd als bloeding of infarct
I65	occlusie en stenose van precerebrale arteriën, niet resulterend in cerebraal
infarct
I66
occlusie en stenose van cerebrale arteriën, niet resulterend in cerebraal infarct
I67
overige cerebrovasculaire ziekten
I68*
cerebrovasculaire aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
I69
late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten
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Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen (I70-I79)
I70
atherosclerose
I71
aneurysma en dissectie van aorta
I72
overige aneurysmata
I73
overige perifere vaatziekten
I74
arteriële embolie en trombose
I77
overige aandoeningen van arteriën en arteriolen
I78
ziekten van capillairen
I79*	aandoeningen van arteriën, arteriolen en capillairen bij elders
geclassificeerde ziekten

ly

van drie - teken categorieën

on

Lijst

lp

ur
po
se
s

Ziekten van venen, lymfevaten en lymfeklieren, niet elders geclassificeerd (I80- I89)
I80
flebitis en tromboflebitis
I81
trombose van vena portae
I82
overige veneuze embolie en trombose
I83
varices van onderste extremiteiten
I85
slokdarmvarices
I86
varices van overige lokalisaties
I87
overige aandoeningen van venen
I88
niet-specifieke lymfadenitis
I89
overige niet-infectieuze aandoeningen van lymfevaten en lymfeklieren

ca
tio

na

Overige en niet-gespecificeerde aandoeningen van hart en vaatstelsel (I95-I99)
I95
hypotensie
I97	aandoeningen van hart en vaatstelsel na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd
overige aandoeningen van hart en vaatstelsel bij elders geclassificeerde ziekten
I98*
I99
overige en niet-gespecificeerde aandoeningen van hart en vaatstelsel

Hoofdstuk X
Ziekten van ademhalingsstelsel
(J00-J99)

Fo
r

ed
u

Acute infecties van bovenste luchtwegen (J00-J06)
J00
acute nasofaryngitis [verkoudheid]
J01
acute sinusitis
J02
acute faryngitis
J03
acute tonsillitis
J04
acute laryngitis en tracheïtis
J05
acute obstructieve laryngitis [kroep] en epiglottitis
J06	acute infecties van bovenste luchtwegen met multipele en nietgespecificeerde lokalisaties
Influenza en pneumonie (J09-J18)
J09
influenza door vaststaand geïdentificeerd-influenzavirus
J10
influenza door overig geïdentificeerd-influenzavirus
J11
influenza, virus niet-geïdentificeerd
J12
viruspneumonie, niet elders geclassificeerd
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I nternationale

ur
po
se
s

Overige acute infecties van onderste luchtwegen (J20-J22)
J20
acute bronchitis
J21
acute bronchiolitis
J22
niet-gespecificeerde acute infectie van onderste luchtwegen

ly

pneumonie door Streptococcus pneumoniae
pneumonie door Haemophilus influenzae
bacteriële pneumonie, niet elders geclassificeerd
pneumonie door overige infectieuze organismen, niet elders geclassificeerd
pneumonie bij elders geclassificeerde ziekten
pneumonie, organisme niet-gespecificeerd

on

J13
J14
J15
J16
J17*
J18

classificatie van ziekten

lp

Overige aandoeningen van bovenste luchtwegen (J30-J39)
vasomotore en allergische rinitis
J30
J31
chronische rinitis, nasofaryngitis en faryngitis
J32
chronische sinusitis
J33
neuspoliep
J34
overige aandoeningen van neus en neusbijholten
J35
chronische aandoeningen van tonsillen en adenoïd
J36
peritonsillair abces
J37
chronische laryngitis en laryngotracheïtis
J38
aandoeningen van stembanden en larynx, niet elders geclassificeerd
J39
overige aandoeningen van bovenste luchtwegen

ca
tio

na

Chronische aandoeningen van onderste luchtwegen (J40-J47)
J40
bronchitis, niet-gespecificeerd als acuut of chronisch
J41
eenvoudige en mucopurulente chronische bronchitis
J42
niet-gespecificeerde chronische bronchitis
J43
emfyseem
J44
overige chronische obstructieve longaandoeningen
J45
astma
J46
status asthmaticus
J47
bronchiëctasie

Fo
r

ed
u

Longaandoeningen door uitwendige agentia (J60-J70)
J60
mijnwerkerspneumoconiose
J61
pneumoconiose door asbest en andere minerale vezels
J62
pneumoconiose door silicahoudend stof
J63
pneumoconiose door overige anorganische stofdeeltjes
J64
niet-gespecificeerde pneumoconiose
J65
pneumoconiose samengaand met tuberculose
J66
luchtwegaandoening door specifiek organisch stof
J67
overgevoeligheidspneumonitis door organisch stof
J68	respiratoire aandoeningen door inhalatie van chemische stoffen, gassen, rook
en dampen
J69
pneumonitis door vaste stoffen en vloeistoffen
J70
respiratoire aandoeningen door andere uitwendige agentia
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van drie - teken categorieën

Overige respiratoire aandoeningen die hoofdzakelijk interstitium aantasten
(J80- J84)
J80
adult respiratory distress syndrome
J81
longoedeem
J82
pulmonale eosinofilie, niet elders geclassificeerd
J84
overige interstitiële longziekten

on

Etterige en necrotische aandoeningen van onderste luchtwegen (J85-J86)
J85
abces van long en mediastinum
J86
pyothorax

ly

Lijst

ur
po
se
s

Overige aandoeningen van pleura (J90-J94)
vochtophoping in pleuraholte, niet elders geclassificeerd
J90
J91*
vochtophoping in pleuraholte bij elders geclassificeerde aandoeningen
J92
pleurazwoerd
J93
pneumothorax
J94
overige aandoeningen van pleura

lp

Overige aandoeningen van ademhalingsstelsel (J95-J99)
J95
respiratoire aandoeningen na medische verrichting, niet elders geclassificeerd
J96
respiratoire insufficiëntie, niet elders geclassificeerd
J98
overige respiratoire aandoeningen
J99*
respiratoire aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

ca
tio

na

Hoofdstuk XI
Ziekten van spijsverteringsstelsel
(K00-K93)

Fo
r

ed
u

Ziekten van mondholte, speekselklieren en kaken (K00-K14)
K00
stoornissen van tandontwikkeling en in tanddoorbraak
K01
geretineerde en geïmpacteerde tanden
K02
tandcariës
overige aandoeningen van harde tandweefsels
K03
K04
aandoeningen van pulpa en periapicale weefsels
K05
gingivitis en periodontale aandoeningen
K06
overige aandoeningen van gingiva en tandeloze processus alveolaris
K07
dentofaciale anomalieën [inclusief malocclusie]
K08
overige aandoeningen van gebit en steunweefsels
K09
cysten van mondgebied, niet elders geclassificeerd
K10
overige ziekten van onderkaak en bovenkaak
K11
aandoeningen van speekselklieren
K12
stomatitis en verwante aandoeningen
K13
overige ziekten van lip en mondslijmvlies
K14
ziekten van tong
Ziekten van slokdarm, maag en duodenum (K20-K31)
K20
oesofagitis
K21
aandoeningen door gastro-oesofagale reflux
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overige ziekten van slokdarm
aandoeningen van slokdarm bij elders geclassificeerde ziekten
ulcus ventriculi
ulcus duodeni
ulcus pepticum, lokalisatie niet-gespecificeerd
ulcus gastrojejunale
gastritis en duodenitis
dyspepsie
overige ziekten van maag en duodenum

ur
po
se
s

Ziekten van appendix (K35-K38)
acute appendicitis
K35
K36
overige gespecificeerde appendicitis
K37
appendicitis, niet-gespecificeerd
K38
overige ziekten van appendix

ly

K22
K23*
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31

classificatie van ziekten

on

I nternationale

lp

Hernia (K40-K46)
K40
hernia inguinalis
K41
hernia femoralis
K42
hernia umbilicalis
K43
hernia ventralis
K44
hernia diaphragmatica
K45
overige gespecificeerde buikbreuken
K46
niet-gespecificeerde buikbreuk

ca
tio

na

Niet-infectieuze enteritis en colitis (K50-K52)
K50
ziekte van Crohn [enteritis regionalis]
K51
colitis ulcerosa
K52
overige niet-infectieuze gastro-enteritis en colitis

Fo
r

ed
u

Overige ziekten van darmen (K55-K64)
K55
vaataandoeningen van darm
K56
paralytische ileus en darmobstructie zonder hernia
divertikelziekte
K57
K58
irritable bowel syndrome
K59
overige functiestoornissen van darm
K60
fissuur en fistel van anaal en rectaal gebied
K61
abces van anaal en rectaal gebied
K62
overige ziekten van anus en rectum
K63
overige darmziekten
K64
hemorroïden en perianale veneuze trombose
Ziekten van peritoneum (K65-K67)
K65
peritonitis
K66
overige aandoeningen van peritoneum
K67*
aandoeningen van peritoneum bij elders geclassificeerde infectieziekten
Ziekten van lever (K70-K77)
K70
alcoholische leverziekte
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toxische leverziekte
leverinsufficiëntie, niet elders geclassificeerd
chronische hepatitis, niet elders geclassificeerd
leverfibrose en levercirrose
overige ontstekingsprocessen van lever
overige leverziekten
leveraandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

ur
po
se
s

Aandoeningen van galblaas, galwegen en pancreas (K80-K87)
K80
cholelithiasis
K81
cholecystitis
overige ziekten van galblaas
K82
K83
overige ziekten van galwegen
K85
acute pancreatitis
K86
overige ziekten van pancreas
K87*	aandoeningen van galblaas, galwegen en pancreas bij elders
geclassificeerde ziekten

ly

K71
K72
K73
K74
K75
K76
K77*

van drie - teken categorieën

on

Lijst

na

lp

Overige ziekten van spijsverteringsstelsel (K90-K93)
K90
intestinale malabsorptie
K91	aandoeningen van spijsverteringsstelsel na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd
K92
overige ziekten van spijsverteringsstelsel
K93*	aandoeningen van overige spijsverteringsorganen bij elders geclassificeerde
ziekten

ca
tio

Hoofdstuk XII
Ziekten van huid en subcutis
(L00-L99)

Fo
r

ed
u

Infecties van huid en subcutis (L00-L08)
L00
‘scalded skin syndrome’ door stafylokokken
impetigo
L01
L02
huidabces, furunkel en karbunkel
L03
cellulitis
L04
acute lymfadenitis
L05
sinus pilonidalis
L08
overige lokale infecties van huid en subcutis
Bulleuze dermatosen (L10-L14)
L10
pemphigus
L11
overige acantholytische dermatosen
L12
pemfigoïd
L13
overige bulleuze dermatosen
L14*
bulleuze dermatosen bij elders geclassificeerde ziekten
Dermatitis en eczeem (L20-L30)
L20
atopisch eczeem
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seborroïsch eczeem
luiereczeem
allergisch contacteczeem
irritatief contacteczeem
niet-gespecificeerd contacteczeem
dermatitis exfoliativa
eczeem door ingenomen stoffen
lichen simplex chronicus en prurigo
pruritus
overig eczeem

ly

L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30

classificatie van ziekten

on

I nternationale

ur
po
se
s

Papulosquameuze dermatosen (L40-L45)
psoriasis
L40
L41
parapsoriasis
L42
pityriasis rosea
L43
lichen planus
L44
overige papulosquameuze dermatosen
L45*
papulosquameuze dermatosen bij elders geclassificeerde ziekten

na

lp

Urticaria en erytheem (L50-L54)
L50
urticaria
L51
erythema exsudativum multiforme
L52
erythema nodosum
L53
overige erythemateuze dermatosen
L54*
erytheem bij elders geclassificeerde ziekten

ca
tio

Aandoeningen van huid en subcutis verband houdend met straling (L55-L59)
L55
zonnebrand
L56
overige acute huidveranderingen door ultraviolette straling
L57
huidveranderingen door chronische blootstelling aan niet-ioniserende straling
L58
radiodermatitis
L59
overige aandoeningen van huid en subcutis verband houdend met straling

Fo
r

ed
u

Aandoeningen van huidadnexen (L60-L75)
L60
nagelaandoeningen
L62*
nagelaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
L63
alopecia areata
L64
alopecia androgenetica
L65
overig haarverlies zonder littekenvorming
L66
alopecia cicatricans [haarverlies met littekenvorming]
L67
afwijkingen van haarkleur en haarschacht
L68
hypertrichose
L70
acne
L71
rosacea
L72
folliculaire cysten
L73
overige folliculaire aandoeningen
L74
aandoeningen van eccriene zweetklieren
L75
aandoeningen van apocriene zweetklieren

54

ICD-10_deel 1_voorwerk_2021.indd 54

28-5-2021 11:46:45

Lijst

van drie - teken categorieën

ur
po
se
s

on

ly

Overige aandoeningen van huid en subcutis (L80-L99)
L80
vitiligo
L81
overige pigmentatiestoornissen
L82
seborroïsche keratose
L83
acanthosis nigricans
L84
eelt en likdoorns
L85
overige epidermisverdikking
L86*
keratodermie bij elders geclassificeerde ziekten
L87
transepidermale-eliminatiestoornissen
L88
pyoderma gangraenosum
L89
decubitusulcus
atrofische huidaandoeningen
L90
L91
hypertrofische huidaandoeningen
L92
granulomateuze aandoeningen van huid en subcutis
L93
lupus erythematodes
L94
overige gelokaliseerde bindweefselaandoeningen
L95
vasculitis beperkt tot huid, niet elders geclassificeerd
L97
ulcus van onderste extremiteit, niet elders geclassificeerd
L98
overige aandoeningen van huid en subcutis, niet elders geclassificeerd
L99*
overige aandoeningen van huid en subcutis bij elders geclassificeerde ziekten

na

lp

Hoofdstuk XIII
Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel
(M00-M99)
Artropathieën (M00-M25)

ed
u

ca
tio

Infectieuze artropathieën (MOO-MO3)
M00
pyogene artritis
M01*	directe infecties van gewricht bij elders geclassificeerde infectieziekten en
parasitaire aandoeningen
M02
reactieve artropathieën
M03* postinfectieuze en reactieve artropathieën bij elders geclassificeerde ziekten

Fo
r

Inflammatoire polyartropathieën (M05-M14)
M05
seropositieve reumatoïde artritis
M06
overige reumatoïde artritis
M07* artropathieën bij psoriasis en darmziekte
M08
juveniele artritis
M09* juveniele artritis bij elders geclassificeerde ziekten
M10
jicht
M11
overige artropathieën door kristalafzetting
M12
overige specifieke artropathieën
M13
overige artritis
M14* artropathieën bij elders geclassificeerde overige ziekten
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I nternationale

classificatie van ziekten

on

ur
po
se
s

Overige gewrichtsaandoeningen (M20-M25)
M20
verworven misvormingen van vingers en tenen
M21
overige verworven misvormingen van extremiteiten
M22
aandoeningen van patella
dérangement interne van knie
M23
M24
overig specifiek dérangement van gewricht
M25
overige gewrichtsaandoeningen, niet elders geclassificeerd

ly

Artrose (M15-M19)
M15
polyartrose
M16
coxartrose [artrose van heup]
M17
gonartrose [artrose van knie]
M18
artrose van eerste carpometacarpale gewricht
M19
overige artrose

Dorsopathieën (M40-M54)

lp

Systeemziekten van bindweefsel (M30-M36)
M30
polyarteriitis nodosa en verwante aandoeningen
M31
overige necrotiserende vaataandoeningen
M32
lupus erythematodes disseminatus [LED]
M33
dermatopolymyositis M34 systemische sclerose
M35
overige systeemziekten van bindweefsel
M36* systeemziekten van bindweefsel bij elders geclassificeerde ziekten

ca
tio

na

Deformerende dorsopathieën (M40-M43)
M40
kyfose en lordose
M41
scoliose
M42
osteochondrose van wervelkolom
M43
overige deformerende dorsopathieën

ed
u

Spondylopathieën (M45-M49)
M45
spondylitis ankylopoetica [Bechterew]
overige inflammatoire spondylopathieën
M46
M47
spondylose
M48
overige spondylopathieën
M49* spondylopathieën bij elders geclassificeerde ziekten

Fo
r

Overige dorsopathieën (M50-M54)
M50
aandoeningen van cervicale tussenwervelschijf
M51
aandoeningen van overige tussenwervelschijven
M53
overige dorsopathieën, niet elders geclassificeerd
M54
dorsalgie
Aandoeningen van weke delen (M60-M79)
Aandoeningen van spieren (M60-M63)
M60
myositis
M61
calcificatie en ossificatie van spier
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Lijst

overige aandoeningen van spier
aandoeningen van spier bij elders geclassificeerde ziekten

on

Aandoeningen van synovium en pees (M65-M6B)
M65
synoviitis en tendovaginitis
M66
spontane ruptuur van synovium en pees
M67
overige aandoeningen van synovium en pees
M68* aandoeningen van synovium en pees bij elders geclassificeerde ziekten

ly

M62
M63*

van drie - teken categorieën

ur
po
se
s

Overige aandoeningen van weke delen (M70-M79)
M70	aandoeningen van weke delen samenhangend met belasting, overbelasting
en druk
overige bursopathieën
M71
M72
fibroblastaire aandoeningen
M73* aandoeningen van weke delen bij elders geclassificeerde ziekten
M75
schouderlaesies
M76
enthesopathieën van onderste extremiteit, exclusief voet
M77
overige enthesopathieën
M79
overige aandoeningen van weke delen, niet elders geclassificeerd

lp

Osteopathieën en chondropathieën (M80-M94)

ca
tio

na

Afwijkingen in dichtheid en structuur van bot (M80-M85)
M80
osteoporose met pathologische fractuur
M81
osteoporose zonder pathologische fractuur
M82* osteoporose bij elders geclassificeerde ziekten
M83
osteomalacie bij volwassenen
M84
afwijkingen in continuïteit van bot
M85
overige afwijkingen in dichtheid en structuur van bot

ed
u

Overige osteopathieën (M86-M90)
M86
osteomyelitis
M87
botnecrose
ziekte van Paget van bot [osteitis deformans]
M88
M89
overige aandoeningen van bot
M90* osteopathieën bij elders geclassificeerde ziekten

Fo
r

Chondropathieën (M91-M94)
M91
juveniele osteochondrose van heup en bekken
M92
overige juveniele osteochondrose
M93
overige osteochondropathieën
M94
overige aandoeningen van kraakbeen
Overige aandoeningen van botspierstelsel en bindweefsel (M95-M99)
M95
overige verworven misvormingen van botspierstelsel en bindweefsel
M96	aandoeningen van botspierstelsel na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd
M99
biomechanische laesies, niet elders geclassificeerd
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I nternationale

classificatie van ziekten

ur
po
se
s

on

Ziekten van glomeruli (N00-N08)
N00
acuut nefritisch syndroom
N01
snel progressief nefritisch syndroom
N02
recidiverende en persisterende hematurie
N03
chronisch nefritisch syndroom
N04
nefrotisch syndroom
niet-gespecificeerd nefritisch syndroom
N05
N06
geïsoleerde proteïnurie met gespecificeerde morfologische afwijking
N07
hereditaire nefropathie, niet elders geclassificeerd
N08*
glomerulaire aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

ly

Hoofdstuk XIV
Ziekten van urogenitaal stelsel
(N00-N99)

na

lp

Tubulo-interstitiële nierziekten (N10-N16)
N10
acute tubulo-interstitiële nefritis
N11
chronische tubulo-interstitiële nefritis
N12
tubulo-interstitiële nefritis, niet-gespecificeerd als acuut of chronisch
N13
obstructieve uropathie en reflux-uropathie
N14	tubulo-interstitiële en tubulaire aandoeningen door geneesmiddelen en zware
metalen
N15
overige tubulo-interstitiële nierziekten
N16*
tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

ca
tio

Nierinsufficiëntie (N17-N19)
N17
acute nierinsufficiëntie
N18
chronische nierziekte
N19
niet-gespecificeerde nierinsufficiëntie

ed
u

Urolithiasis (N20-N23)
N20
nier- en uretersteen
stenen van lagere urinewegen
N21
N22*
urolithiasis bij elders geclassificeerde ziekten
N23
niet-gespecificeerde nierkoliek

Fo
r

Overige aandoeningen van nier en ureter (N25-N29)
N25
aandoeningen als gevolg van gestoorde tubulusfunctie
N26
niet-gespecificeerde schrompelnier
N27
kleine nier door onbekende oorzaak
N28
overige aandoeningen van nier en ureter, niet elders geclassificeerd
N29*
overige aandoeningen van nier en ureter bij elders geclassificeerde ziekten
Overige aandoeningen van urinewegen (N30-N39)
N30
cystitis
N31
neuromusculaire disfunctie van blaas, niet elders geclassificeerd
N32
overige aandoeningen van blaas
N33*
aandoeningen van blaas bij elders geclassificeerde ziekten
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Lijst

urethritis en urethraal syndroom
urethrastrictuur
overige aandoeningen van urethra
aandoeningen van urethra bij elders geclassificeerde ziekten
overige aandoeningen van urinewegen

ly

N34
N35
N36
N37*
N39

van drie - teken categorieën

lp

ur
po
se
s

on

Ziekten van mannelijke geslachtsorganen (N40-N51)
prostaathyperplasie
N40
N41
ontstekingsprocessen van prostaat
N42
overige aandoeningen van prostaat
N43
hydrokèle en spermatokèle
torsio testis
N44
N45
orchitis en epididymitis
N46
infertiliteit bij man
N47
overtollig preputium, phimosis en paraphimosis
N48
overige aandoeningen van penis
N49	ontstekingsprocessen van mannelijke geslachtsorganen, niet elders
geclassificeerd
N50
overige aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen
N51*	aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen bij elders geclassificeerde
ziekten

ca
tio

na

Aandoeningen van mamma (N60-N64)
benigne dysplasie van mamma
N60
N61
ontstekingsprocessen van mamma
N62
hypertrofie van mamma
N63
palpabele weerstand in mamma, niet-gespecificeerd
N64
overige aandoeningen van mamma

ed
u

Ontstekingsprocessen van vrouwelijke organen in bekken (N70-N77)
N70
salpingitis en oöforitis
N71
ontstekingsproces van uterus, met uitzondering van cervix
N72
ontstekingsproces van cervix uteri
overige ontstekingsprocessen in vrouwelijk bekken
N73
N74*
ontstekingsprocessen in vrouwelijk bekken bij elders geclassificeerde ziekten
N75
ziekten van glandula Bartholini
N76
overige ontstekingen van vagina en vulva
N77*
vulvovaginale ulceratie en ontsteking bij elders geclassificeerde ziekten

Fo
r

Niet-inflammatoire aandoeningen van vrouwelijke geslachtsorganen (N80-N98)
N80
endometriose
N81
genitale prolaps bij vrouw
N82
fistels van vrouwelijke geslachtsorganen
N83	niet-inflammatoire aandoeningen van ovarium, tuba Fallopii en ligamentum
latum
N84
poliep van vrouwelijke geslachtsorganen
N85	overige niet-inflammatoire aandoeningen van uterus, met uitzondering van
cervix
N86
erosie en ectropion van cervix uteri
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po
se
s

on

ly

N87
dysplasie van cervix uteri
N88
overige niet-inflammatoire aandoeningen van cervix uteri
N89
overige niet-inflammatoire aandoeningen van vagina
N90
overige niet-inflammatoire aandoeningen van vulva en perineum
N91
afwezige, geringe en weinig frequente menstruatie
N92
overvloedige, frequente en onregelmatige menstruatie
N93
overige abnormale bloedingen van uterus en vagina
N94	pijn en andere problemen verband houdend met vrouwelijke
geslachtsorganen en menstruele cyclus
N95
menopauzale en overige perimenopauzale stoornissen N96 habituele abortus
N97
infertiliteit bij vrouw
complicaties verband houdend met kunstmatige bevruchting
N98
Overige aandoeningen van het urogenitaal stelsel (N99-N99)
N99	aandoeningen van urogenitaal stelsel na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd

lp

Hoofdstuk XV
Zwangerschap, bevalling en kraambed
(O00-O99)

ca
tio

na

Zwangerschap eindigend in misgeboorte (O00-O08)
O00
ectopische zwangerschap
O01
mola hydatidosa
O02
overige abnormale zwangerschapsproducten
O03
spontane abortus
O04
medische abortus
O05
overige gespecificeerde abortus
O06
abortus, niet-gespecificeerd
O07
mislukte opwekking van abortus
O08
complicaties na abortus, ectopische zwangerschap en molazwangerschap

Fo
r

ed
u

Oedeem, proteïnurie en hypertensieve aandoeningen tijdens zwangerschap,
bevalling en kraambed (O10-O16)
O10	reeds bestaande hypertensie als complicatie van zwangerschap, bevalling en
kraambed
O11
pre-eclampsie gesuperponeerd op chronische hypertensie
O12
zwangerschapsoedeem en -proteïnurie zonder hypertensie
O13
zwangerschapshypertensie [door zwangerschap geïnduceerd]
O14
pre-eclampsie
O15
eclampsie
O16
niet-gespecificeerde hypertensie van moeder
Overige aandoeningen van moeder hoofdzakelijk verband houdend met
zwangerschap (O20-O29)
O20
bloeding tijdens vroege zwangerschap
O21
overvloedig zwangerschapsbraken
O22
veneuze complicaties en hemorroïden tijdens zwangerschap
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van drie - teken categorieën

on

O23
infecties van urogenitaal stelsel tijdens zwangerschap
O24
diabetes mellitus tijdens zwangerschap
O25
ondervoeding tijdens zwangerschap
O26	indicaties voor zorg bij moeder wegens andere aandoeningen die
hoofdzakelijk verband houden met zwangerschap
O28
afwijkende bevindingen bij prenatale screening van moeder
O29
complicaties van anesthesie tijdens zwangerschap

ly

Lijst

ca
tio

na

lp

ur
po
se
s

Indicaties voor zorg bij moeder verband houdend met foetus en amnionholte en
mogelijke bevallingsproblemen (O30-O48)
O30
meerlingzwangerschap
complicaties specifiek voor meerlingzwangerschap
O31
O32	indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede
liggingsafwijking van foetus
O33
indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede wanverhouding
O34	indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede afwijking van
bekkenorganen
O35	indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede afwijking van of
schade aan foetus
O36	indicaties voor zorg bij moeder wegens overige bekende of vermoede foetale
problemen
polyhydramnie
O40
O41
overige aandoeningen van vruchtwater en vliezen
O42
voortijdig breken van vliezen
O43
aandoeningen van placenta
O44
placenta praevia
O45
premature loslating van placenta [solutio placentae]
O46
bloeding ante partum, niet elders geclassificeerd
O47
valse weeën
O48
overdragen zwangerschap

Fo
r

ed
u

Complicaties van bevalling (O60-O75)
O60
voortijdige weeën
mislukte inleiding van bevalling
O61
O62
abnormale weeënsterkte
O63
langdurige bevalling
O64
moeilijke bevalling door liggingsafwijking van foetus
O65
moeilijke bevalling door afwijking van bekken van moeder
O66
overige moeilijke bevalling
O67
bevalling gecompliceerd door bloeding durante partu, niet elders geclassificeerd
O68
bevalling gecompliceerd door foetale nood [distress]
O69
bevalling gecompliceerd door navelstrengcomplicaties
O70
perineumruptuur tijdens bevalling
O71
overige obstetrische traumata
O72
bloeding post partum
O73
achtergebleven placenta en vliezen, zonder bloeding
O74
complicaties van anesthesie tijdens bevalling
O75
overige complicaties van bevalling, niet elders geclassificeerd
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classificatie van ziekten

Bevalling (O80-O84)
O80
spontane enkelvoudige bevalling
O81
enkelvoudige bevalling met behulp van forceps of vacuümextractor
O82
enkelvoudige bevalling door middel van keizersnede
O83
overige enkelvoudige bevalling door middel van kunstverlossing
O84
meervoudige bevalling

ly

I nternationale

ur
po
se
s

on

Complicaties hoofdzakelijk verband houdend met kraambed (O85-O92)
O85
puerperale sepsis
O86
overige infecties tijdens kraambed
O87
veneuze complicaties en hemorroïden tijdens kraambed
obstetrische embolie
O88
O89
complicaties van anesthesie tijdens kraambed
O90
complicaties van kraambed, niet elders geclassificeerd
O91
infecties van mamma verband houdend met bevalling
O92
overige aandoeningen van mamma en lactatie verband houdend met bevalling

ca
tio

na

lp

Overige obstetrische aandoeningen, niet elders geclassificeerd (O94-O99)
O94
late gevolgen van complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed
O95
overlijden door niet-gespecificeerde obstetrische oorzaak
O96	overlijden door obstetrische oorzaak meer dan 42 dagen maar minder dan 1
jaar na bevalling
O97
overlijden door late gevolgen van primair obstetrische oorzaken
O98	maternale infectieziekten en parasitaire aandoeningen, elders geclassificeerd,
maar optredend als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed
O99	overige maternale aandoeningen, elders geclassificeerd, maar optredend als
complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed

Hoofdstuk XVI
Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale
periode
(P00-P96)

ed
u

Gevolgen voor foetus en pasgeborene door factoren van moeder en door
complicaties van zwangerschap en bevalling (P00-P04)

Fo
r

P00	gevolgen voor foetus en pasgeborene door aandoeningen van moeder welke
niet gerelateerd hoeven te zijn aan huidige zwangerschap
P01	gevolgen voor foetus en pasgeborene door zwangerschapscomplicaties bij
moeder
P02	gevolgen voor foetus en pasgeborene door complicaties van placenta,
navelstreng en vliezen
P03
gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige complicaties van bevalling
P04	gevolgen voor foetus en pasgeborene door schadelijke factoren overgebracht
via placenta of moedermelk
Stoornissen gerelateerd aan zwangerschapsduur en foetale groei (P05-P08)
P05
trage foetale groei en foetale ondervoeding
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Lijst

van drie - teken categorieën

on

ur
po
se
s

Geboortetrauma (P10-P15)
P10
intracraniale laceratie en bloeding door geboortetrauma
P11
andere letsels van centraal zenuwstelsel door geboortetrauma
P12
letsel van hoofdhuid door geboortetrauma
P13
letsel van skelet door geboortetrauma
P14
letsel van perifeer zenuwstelsel door geboortetrauma
overige letsels door geboortetrauma
P15

ly

P07	stoornissen gerelateerd aan korte zwangerschapsduur en laag
geboortegewicht, niet elders geclassificeerd
P08	stoornissen gerelateerd aan lange zwangerschapsduur en hoog
geboortegewicht

na

lp

Aandoeningen van ademhalingsstelsel en van hart en vaatstelsel specifiek voor
perinatale periode (P20-P29)
P20
intra-uteriene hypoxie
P21
asfyxie bij geboorte
P22
respiratoire nood van pasgeborene
P23
congenitale pneumonie
P24
neonatale aspiratiesyndromen
P25	interstitieel emfyseem en gerelateerde aandoeningen, ontstaan in perinatale
periode
P26
longbloeding, ontstaan in perinatale periode
P27
chronische respiratoire aandoening, ontstaan in perinatale periode
P28
overige respiratoire aandoeningen, ontstaan in perinatale periode
P29
cardiovasculaire aandoeningen, ontstaan in perinatale periode

ca
tio

Infecties specifiek voor perinatale periode (P35-P39)
P35
congenitale virusziekten
P36
bacteriële sepsis van pasgeborene
P37
andere congenitale infectieziekten en parasitaire aandoeningen
P38
omfalitis van pasgeborene met of zonder geringe bloeding
P39
overige infecties specifiek voor perinatale periode

Fo
r

ed
u

Hemorragische en hematologische aandoeningen van foetus en pasgeborene
(P50-P61)
P50
foetaal bloedverlies
P51
navelbloeding van pasgeborene
P52
intracraniale niet-traumatische bloeding van foetus en pasgeborene
P53
hemorragische aandoening van foetus en pasgeborene
P54
overige neonatale bloedingen
P55
hemolytische ziekte van foetus en pasgeborene
P56
hydrops foetalis door hemolytische ziekte
P57
kernicterus
P58
neonatale geelzucht door overige excessieve hemolyse
P59
neonatale geelzucht door overige en niet-gespecificeerde oorzaken
P60
gedissemineerde intravasculaire coagulatie van foetus en pasgeborene
P61
overige perinatale hematologische aandoeningen
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classificatie van ziekten

on

ly

Voorbijgaande endocriene stoornissen en stofwisselingsstoornissen specifiek
voor foetus en pasgeborene (P70-P74)
P70	voorbijgaande stoornissen van koolhydraat-metabolisme specifiek voor foetus
en pasgeborene
P71
voorbijgaande neonatale stoornissen van calcium- en magnesiummetabolisme
P72
andere voorbijgaande neonatale endocriene stoornissen
P74
overige voorbijgaande neonatale elektrolyten- en stofwisselingsstoornissen

ur
po
se
s

Aandoeningen van spijsverteringsstelsel van foetus en pasgeborene (P75-P78)
P75*
meconiumileus bij cystische fibrose (E84.1†)
P76
andere darmobstructie van pasgeborene
necrotiserende enterocolitis van foetus en pasgeborene
P77
P78
overige perinatale aandoeningen van spijsverteringsstelsel
Aandoeningen met betrekking tot huid en temperatuurregulatie van foetus en
pasgeborene (P80-P83)
hypothermie van pasgeborene
P80
P81
overige stoornissen van temperatuurregulatie van pasgeborene
P83
overige huidaandoeningen specifiek voor foetus en pasgeborene

ca
tio

na

lp

Overige aandoeningen ontstaan in perinatale periode (P90-P96)
P90
convulsies bij pasgeborene
P91
overige stoornissen van cerebrale status van pasgeborene
P92
voedingsproblemen bij pasgeborene
P93	reacties op en intoxicaties door geneesmiddelen toegediend aan foetus en
pasgeborene
stoornissen van spiertonus van pasgeborene
P94
P95
foetale dood waarvan oorzaak niet-gespecificeerd is
P96
overige aandoeningen, ontstaan in perinatale periode

ed
u

Hoofdstuk XVII
Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
(Q00-Q99)

Fo
r

Congenitale misvormingen van zenuwstelsel (Q00-Q07)
Q00
anencefalie en soortgelijke misvormingen
Q01
encefalokèle
Q02
microcefalie
Q03
congenitale hydrocefalus
Q04
overige congenitale misvormingen van hersenen
Q05
spina bifida
Q06
overige congenitale misvormingen van ruggenmerg
Q07
overige congenitale misvormingen van zenuwstelsel
Congenitale misvormingen van oog, oor, aangezicht en hals (Q10-Q18)
Q10
congenitale misvormingen van ooglid, traanapparaat en orbita
Q11
anoftalmie, microftalmie en macroftalmie
Q12
congenitale lensmisvormingen
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Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18

van drie - teken categorieën

congenitale misvormingen van voorste oogsegment
congenitale misvormingen van achterste oogsegment
overige congenitale misvormingen van oog
congenitale misvormingen van oor met gehoorstoornis als gevolg
overige congenitale misvormingen van oor
overige congenitale misvormingen van aangezicht en hals

ur
po
se
s

on

Congenitale misvormingen van hart en vaatstelsel (Q20-Q28)
Q20
congenitale misvormingen van hartcompartimenten en verbindingen
Q21
congenitale misvormingen van hartsepta
Q22
congenitale misvormingen van pulmonalis- en tricuspidaliskleppen
congenitale misvormingen van aorta- en mitraliskleppen
Q23
Q24
overige congenitale misvormingen van hart
Q25
congenitale misvormingen van grote arteriën
Q26
congenitale misvormingen van grote venen
Q27
overige congenitale misvormingen van perifeer vaatstelsel
Q28
overige congenitale misvormingen van hart en vaatstelsel

ly

Lijst

lp

Congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel (Q30-Q34)
Q30
congenitale misvormingen van neus
Q31
congenitale misvormingen van larynx
Q32
congenitale misvormingen van trachea en bronchus
Q33
congenitale misvormingen van long
Q34
overige congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel

ca
tio

na

Gespleten lip en gespleten gehemelte (Q35-Q37)
Q35
gespleten gehemelte
Q36
gespleten lip
Q37
gespleten gehemelte met gespleten lip

Fo
r

ed
u

Overige congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel (Q38-Q45)
Q38
overige congenitale misvormingen van tong, mond en farynx
Q39
congenitale misvormingen van oesofagus
Q40	overige congenitale misvormingen van bovenste deel van
spijsverteringskanaal
Q41
congenitale afwezigheid, atresie en stenose van dunne darm
Q42
congenitale afwezigheid, atresie en stenose van dikke darm
Q43
overige congenitale misvormingen van darm
Q44
congenitale misvormingen van galblaas, galwegen en lever
Q45
overige congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel
Congenitale misvormingen van geslachtsorganen (Q50-Q56)
Q50
congenitale misvormingen van ovarium, tuba Fallopii en ligamentum latum
Q51
congenitale misvormingen van uterus en cervix
Q52
overige congenitale misvormingen van vrouwelijke geslachtsorganen
Q53
niet-ingedaalde testis
Q54
hypospadie
Q55
overige congenitale misvormingen van mannelijke geslachtsorganen
Q56
onbepaald geslacht en pseudohermafroditisme
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on

Congenitale misvormingen van nier en urinewegen (Q60-Q64)
Q60
agenesie en andere onderontwikkeling van nier
Q61
cystische nierziekte
Q62	congenitale obstructieve afwijkingen van nierbekken en congenitale
misvormingen van ureter
Q63
overige congenitale misvormingen van nier
Q64
overige congenitale misvormingen van urinewegen

ly

I nternationale

na

lp

ur
po
se
s

Congenitale misvormingen van botspierstelsel (Q65-Q79)
Q65
congenitale misvormingen van heup
Q66
congenitale misvormingen van voeten
Q67	congenitale misvormingen van botspierstelsel van hoofd, aangezicht,
wervelkolom en borstkas
Q68
overige congenitale misvormingen van botspierstelsel
Q69
polydactylie
Q70
syndactylie
Q71
onderontwikkeling van bovenste extremiteit
Q72
onderontwikkeling van onderste extremiteit
Q73
onderontwikkeling van niet-gespecificeerde extremiteit
Q74
overige congenitale misvormingen van extremiteit(en)
Q75
overige congenitale misvormingen van schedel en aangezichtsbeenderen
Q76
congenitale misvormingen van wervelkolom en benige thorax
Q77	osteochondrodysplasie met groeistoornissen van pijpbeenderen en
wervelkolom
Q78
overige osteochondrodysplasieën
Q79
congenitale misvormingen van botspierstelsel, niet elders geclassificeerd

Fo
r

ed
u

ca
tio

Overige congenitale misvormingen (Q80-Q89)
Q80
congenitale ichthyose
Q81
epidermolysis bullosa
Q82
overige congenitale misvormingen van huid
Q83
congenitale misvormingen van mamma
Q84
overige congenitale misvormingen van huidadnexen
facomatosen, niet elders geclassificeerd
Q85
Q86	congenitale gestoorde-ontwikkelingssyndromen door bekende exogene
oorzaken, niet elders geclassificeerd
Q87	overige gespecificeerde congenitale gestoorde-ontwikkelingssyndromen
waarbij multipele orgaansystemen zijn aangedaan
Q89
overige congenitale misvormingen, niet elders geclassificeerd
Chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd (Q90-Q99)
Q90
syndroom van Down
Q91
syndromen van Edwards en van Patau
Q92	overige totale en partiële trisomieën van autosomen, niet elders
geclassificeerd
Q93
monosomieën en deleties van autosomen, niet elders geclassificeerd
Q95	gebalanceerde herschikkingen en structurele markers, niet elders
geclassificeerd
Q96
syndroom van Turner
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Hoofdstuk XVIII
Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en
laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd
(R00-R99)

ly

Q97	overige geslachtschromosoomafwijkingen, vrouwelijk fenotype, niet elders
geclassificeerd
Q98	overige geslachtschromosoomafwijkingen, mannelijk fenotype, niet elders
geclassificeerd
Q99
overige chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd

lp

Symptomen betreffende hart en vaatstelsel en ademhalingsstelsel (R00-R09)
R00
afwijkingen van hartslag
R01
hartgeruisen en overige geluiden van cardiale oorsprong
R02
gangreen, niet elders geclassificeerd
R03
meting van verhoogde of verlaagde bloeddruk zonder diagnose
R04
bloeding uit luchtwegen
R05
hoesten
R06
afwijkingen van ademhaling
R07
pijn in keel en borst
R09
overige symptomen betreffende hart en vaatstelsel en ademhalingsstelsel

ed
u

ca
tio

na

Symptomen betreffende spijsverteringsstelsel en buik (R10-R19)
R10
pijn in buik en bekken
R11
misselijkheid en braken
R12
zuurbranden [pyrosis]
R13
dysfagie
R14
flatulentie en verwante aandoeningen
R15
incontinentie voor feces
R16
hepatomegalie en splenomegalie, niet elders geclassificeerd
R17
hyperbillirubinemie, met of zonder geelzucht, niet elders geclassificeerd
R18
ascites
overige symptomen betreffende spijsverteringsstelsel en buik
R19

Fo
r

Symptomen betreffende huid en subcutis (R20-R23)
R20
sensibiliteitsstoornissen van huid
R21
vluchtig exantheem en overige niet-specifieke erupties
R22
gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel van huid en subcutis
R23
overige veranderingen van huid
Symptomen betreffende zenuwstelsel en botspierstelsel (R25-R29)
R25
afwijkende onwillekeurige bewegingen
R26
afwijkingen van gang en beweging
R27
overig gebrek aan coördinatie
R29
overige symptomen betreffende zenuwstelsel en botspierstelsel
Symptomen betreffende nier en urinewegen (R30-R39)
R30
pijn verband houdend met mictie
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niet-gespecificeerde hematurie
niet-gespecificeerde urine-incontinentie
retentie van urine
anurie en oligurie
polyurie
urethra-afscheiding
overige symptomen betreffende nier en urinewegen

on

R31
R32
R33
R34
R35
R36
R39

classificatie van ziekten

ur
po
se
s

Symptomen betreffende cognitie, perceptie, emotionele toestand en gedrag
(R40-R46)
R40
somnolentie, stupor en coma
overige symptomen betreffende cognitieve functies en bewustzijn
R41
R42
duizeligheid en draaierigheid
R43
stoornissen van reuk- en smaakzin
R44
overige symptomen betreffende algemene gewaarwordingen en perceptie
R45
symptomen betreffende emotionele toestand
R46
symptomen betreffende uiterlijk en gedrag

lp

Symptomen betreffende spraakvermogen en stem (R47-R49)
R47
spraakstoornissen, niet elders geclassificeerd
R48	dyslexie en overige disfuncties van symboolhantering, niet elders
geclassificeerd
R49
stemaandoeningen

Fo
r

ed
u

ca
tio

na

Algemene symptomen (R50-R69)
R50
koorts door overige en onbekende oorzaken
R51
hoofdpijn
R52
pijn, niet elders geclassificeerd
R53
malaise en vermoeidheid
R54
seniliteit
R55
syncope en collaps
R56
convulsies, niet elders geclassificeerd
R57
shock, niet elders geclassificeerd
bloeding, niet elders geclassificeerd
R58
R59
vergrote lymfeklieren
R60
oedeem, niet elders geclassificeerd
R61
hyperhidrose
R62
achterstand in normale fysiologische ontwikkeling
R63
symptomen betreffende voedsel- en vochtinname
R64
cachexie
R68
overige algemene symptomen
R69
onbekende en niet-gespecificeerde oorzaken van ziekte
Afwijkende bevindingen bij onderzoek van bloed, zonder diagnose (R70-R79)
R70	verhoogde bezinkingssnelheid van erytrocyten en afwijking van
plasmaviscositeit
R71
afwijking van rode bloedcellen
R72
afwijking van witte bloedcellen, niet elders geclassificeerd
R73
verhoogde glucosespiegel in bloed
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on

ly

R74
afwijkende enzymspiegels in serum
R75	in laboratorium aangetoonde aanwezigheid van Humaan
Immunodeficiëntievirus [HIV]
R76
overige afwijkende immunologische bevindingen in serum
R77
overige afwijkingen van plasmaproteïnen
R78	aantreffen van geneesmiddelen en overige stoffen, normaal niet in bloed
voorkomend
R79
overige afwijkende bevindingen bij chemisch onderzoek van bloed

ur
po
se
s

Afwijkende bevindingen bij onderzoek van urine, zonder diagnose (R80-R82)
R80
geïsoleerde proteïnurie
glucosurie
R81
R82
overige afwijkende bevindingen in urine

lp

Afwijkende bevindingen bij onderzoek van overige lichaamsvloeistoffen, stoffen
en weefsels, zonder diagnose (R83-R89)
afwijkende bevindingen in cerebrospinale vloeistof
R83
R84
afwijkende bevindingen in monsters van ademhalingsorganen en thorax
R85
afwijkende bevindingen in monsters van spijsverteringsorganen en buikholte
R86
afwijkende bevindingen in monsters van mannelijke geslachtsorganen
R87
afwijkende bevindingen in monsters van vrouwelijke geslachtsorganen
R89	afwijkende bevindingen in monsters van overige organen, orgaansystemen
en weefsels

ca
tio

na

Afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming en bij
functieonderzoek, zonder diagnose (R90-R94)
R90	afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van centraal
zenuwstelsel
R91
afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van long
R92
afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van mamma
R93	afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van overige
lichaamsstructuren
R94
afwijkende uitslagen van functieonderzoek

Fo
r

ed
u

Onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van sterfte (R95-R99)
R95	sudden infant death syndrome [wiegendood]
R96
overige plotse dood, oorzaak onbekend
R98
overlijden buiten aanwezigheid van anderen
R99
overige slecht omschreven en niet-gespecificeerde oorzaken van sterfte

Hoofdstuk XIX
Letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige
oorzaken
(S00-T98)

Letsels aan hoofd (S00-S09)
S00
oppervlakkig letsel van hoofd S01 open wond van hoofd
S02
fractuur van schedel en aangezichtsbeenderen
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luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten van hoofd
letsel van hersenzenuwen
letsel van oog en orbita
intracraniaal letsel
crush-letsel van hoofd
traumatische amputatie van deel van hoofd
overige en niet-gespecificeerde letsels van hoofd

on

S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09

classificatie van ziekten

ur
po
se
s

Letsels aan hals (S10-S19)
S10
oppervlakkig letsel van hals
S11
open wond van hals
fractuur van hals
S12
S13
luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten op cervicaal niveau
S14
letsel van zenuwen en ruggenmerg op cervicaal niveau
S15
letsel van bloedvaten op cervicaal niveau
S16
letsel van spier en pees op cervicaal niveau
S17
crush-letsel van hals
S18
traumatische amputatie op cervicaal niveau
S19
overige en niet-gespecificeerde letsels van hals

ca
tio

na

lp

Letsels aan thorax (S20-S29)
S20
oppervlakkig letsel van thorax
S21
open wond van thorax
S22
fractuur van rib(ben), sternum en thoracale wervelkolom
S23
luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten van thorax
S24
letsel van zenuwen en ruggenmerg op thoracaal niveau
S25
letsel van bloedvaten van thorax
S26
letsel van hart
S27
letsel van overige en niet-gespecificeerde intrathoracale organen
S28
crush-letsel van thorax en traumatische amputatie van deel van thorax
S29
overige en niet-gespecificeerde letsels van thorax

Fo
r

ed
u

Letsels aan buik, bekken, lumbale wervelkolom en onderste deel van rug
(S30- S39)
oppervlakkig letsel van buik, bekken en onderste deel van rug
S30
S31
open wond van buik, bekken en onderste deel van rug
S32
fractuur van lumbale wervelkolom en bekken
S33	luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten van lumbale wervelkolom
en bekken
S34	letsel van zenuwen en lumbale ruggenmerg ter hoogte van buik, bekken en
onderste deel van rug
S35
letsel van bloedvaten ter hoogte van buik, bekken en onderste deel van rug
S36
letsel van intra-abdominale organen
S37
letsel van nier, urinewegen en bekkenorganen
S38	crush-letsel en traumatische amputatie van deel van buik, bekken en
onderste deel van rug
S39	overige en niet-gespecificeerde letsels van buik, bekken en onderste deel van
rug
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Letsels aan schouder en bovenarm (S40-S49)
S40
oppervlakkig letsel van schouder en bovenarm
S41
open wond van schouder en bovenarm
S42
fractuur van schouder en bovenarm
S43
luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten van schoudergordel
S44
letsel van zenuwen ter hoogte van schouder en bovenarm
S45
letsel van bloedvaten ter hoogte van schouder en bovenarm
S46
letsel van spier en pees ter hoogte van schouder en bovenarm
S47
crush-letsel van schouder en bovenarm
S48
traumatische amputatie van schouder en bovenarm
S49
overige en niet-gespecificeerde letsels van schouder en bovenarm

ly

Lijst

lp

Letsels aan elleboog en onderarm (S50-S59)
oppervlakkig letsel van elleboog en onderarm
S50
S51
open wond van elleboog en onderarm
S52
fractuur van elleboog en onderarm
S53
luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten van elleboog
S54
letsel van zenuwen ter hoogte van onderarm
S55
letsel van bloedvaten ter hoogte van onderarm
S56
letsel van spier en pees ter hoogte van onderarm
S57
crush-letsel van onderarm
S58
traumatische amputatie van onderarm
S59
overige en niet-gespecificeerde letsels van onderarm

ed
u

ca
tio

na

Letsels aan pols en hand (S60-S69)
S60
oppervlakkig letsel van pols en hand
S61
open wond van pols en hand
S62
fractuur ter hoogte van pols en hand
S63
luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten ter hoogte van pols en hand
S64
letsel van zenuwen ter hoogte van pols en hand
S65
letsel van bloedvaten ter hoogte van pols en hand
S66
letsel van spier en pees ter hoogte van pols en hand
S67
crush-letsel van pols en hand
traumatische amputatie van pols en hand
S68
S69
overige en niet-gespecificeerde letsels van pols en hand

Fo
r

Letsels aan heup en bovenbeen (S70-S79)
S70
oppervlakkig letsel van heup en bovenbeen
S71
open wond van heup en bovenbeen
S72
femurfractuur
S73
luxatie en distorsie van heupgewricht en ligamenten van heup
S74
letsel van zenuwen ter hoogte van heup en bovenbeen
S75
letsel van bloedvaten ter hoogte van heup en bovenbeen
S76
letsel van spier en pees ter hoogte van heup en bovenbeen
S77
crush-letsel van heup en bovenbeen
S78
traumatische amputatie van heup en bovenbeen
S79
overige en niet-gespecificeerde letsels van heup en bovenbeen
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Letsels aan knie en onderbeen (S80-S89)
S80
oppervlakkig letsel van onderbeen
S81
open wond van onderbeen
S82
fractuur van onderbeen, inclusief enkel
S83
luxatie en distorsie van kniegewricht en -ligamenten
S84
letsel van zenuwen ter hoogte van onderbeen
S85
letsel van bloedvaten ter hoogte van onderbeen
S86
letsel van spier en pees ter hoogte van onderbeen
S87
crush-letsel van onderbeen
S88
traumatische amputatie van onderbeen
S89
overige en niet-gespecificeerde letsels van onderbeen

ly

classificatie van ziekten

on

I nternationale

lp

Letsels aan enkel en voet (S90-S99)
oppervlakkig letsel van enkel en voet
S90
S91
open wond van enkel en voet
S92
fractuur van voet, behalve enkel
S93
luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten ter hoogte van enkel en voet
S94
letsel van zenuwen ter hoogte van enkel en voet
S95
letsel van bloedvaten ter hoogte van enkel en voet
S96
letsel van spier en pees ter hoogte van enkel en voet
S97
crush-letsel van enkel en voet
S98
traumatische amputatie van enkel en voet
S99
overige en niet-gespecificeerde letsels van enkel en voet

ca
tio

na

Letsels van multipele lichaamsregio’s (T00-T07)
T00
oppervlakkige letsels van multipele lichaamsregio’s
T01
open wonden van multipele lichaamsregio’s
T02
fracturen van multipele lichaamsregio’s
T03
luxaties en distorsies van multipele lichaamsregio’s
T04
crush-letsels van multipele lichaamsregio’s
T05
traumatische amputaties van multipele lichaamsregio’s
T06
overige letsels van multipele lichaamsregio’s, niet elders geclassificeerd
T07
niet-gespecificeerde multipele letsels

Fo
r

ed
u

Letsels aan niet-gespecificeerd deel van romp, extremiteit of lichaamsregio
(T08-T14)
T08
fractuur van wervelkolom, niveau niet-gespecificeerd
T09
overige letsels van wervelkolom en romp, niveau niet-gespecificeerd
T10
fractuur van bovenste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd
T11
overige letsels van bovenste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd
T12
fractuur van onderste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd
T13
overige letsels van onderste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd
T14
letsel van niet-gespecificeerde lichaamsregio
Gevolgen van corpus alienum binnengedrongen via natuurlijke
lichaamsopening (T15-T19)
T15
corpus alienum op uitwendige oog
T16
corpus alienum in oor
T17
corpus alienum in luchtwegen
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T18
T19

van drie - teken categorieën

corpus alienum in spijsverteringskanaal
corpus alienum in urogenitaal stelsel

Brandwonden en etsingen (T20-T32)

ur
po
se
s

on

ly

Brandwonden en etsingen van uitwendig lichaamsoppervlak, gespecificeerd
naar lokalisatie (T20-T25)
T20
brandwond en etsing van hoofd en hals
T21
brandwond en etsing van romp
T22	brandwond en etsing van schouder en bovenste extremiteit, behalve pols en
hand
brandwond en etsing van pols en hand
T23
T24
brandwond en etsing van heup en onderste extremiteit, behalve enkel en voet
brandwond en etsing van enkel en voet
T25
Brandwonden en etsingen beperkt tot oog en inwendige organen (T26-T28)
T26
brandwond en etsing beperkt tot oog en adnexen
T27
brandwond en etsing van luchtwegen
T28
brandwond en etsing van overige inwendige organen

ca
tio

na

lp

Brandwonden en etsingen van multipele en niet-gespecificeerde
lichaamsregio’s (T29-T32)
brandwonden en etsingen van multipele lichaamsregio’s
T29
T30
brandwond en etsing, lichaamsregio niet-gespecificeerd
T31	brandwonden geclassificeerd naar uitgebreidheid van betrokken
lichaamsoppervlak
T32	etsingen geclassificeerd naar de uitgebreidheid van het betrokken
lichaamsoppervlak

Bevriezing (T33-T35)
T33
oppervlakkige bevriezing
T34
bevriezing met weefselnecrose
T35
bevriezing van multipele lichaamsregio’s en niet-gespecificeerde bevriezing

Fo
r

ed
u

Vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen (T36-T50)
vergiftiging door systemische antibiotica
T36
T37	vergiftiging door overige systemische anti-infectiemiddelen en antiparasitaire
middelen
T38	vergiftiging door hormonen en hun synthetische substituten en antagonisten,
niet elders geclassificeerd
T39
vergiftiging door niet-opioïde analgetica, antipyretica en antirheumatica
T40
vergiftiging door drugs en psychodysleptica [hallucinogenen]
T41
vergiftiging door anaesthetica en therapeutische gassen
T42
vergiftiging door anti-epileptica, sedativa, hypnotica en antiparkinsonmiddelen
T43
vergiftiging door psychotrope geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd T44
vergiftiging door geneesmiddelen primair aangrijpend op autonoom zenuwstelsel
T45	vergiftiging door primair systemische en hematologische middelen, niet elders
geclassificeerd
T46
vergiftiging door middelen primair aangrijpend op hart en vaatstelsel
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T47
vergiftiging door middelen primair aangrijpend op spijsverteringsstelsel
T48	vergiftiging door middelen met primaire werking op gladde spieren en
skeletspieren en op ademhalingsstelsel
T49	vergiftiging door lokaal aangrijpende middelen met primaire werking op huid
en slijmvliezen en door geneesmiddelen voor oogheelkundig, keel-, neus- en
oorheelkundig en tandheelkundig gebruik
T50	vergiftiging door diuretica en overige en niet-gespecificeerde geneesmiddelen
en biologische stoffen

na

lp

ur
po
se
s

Toxische gevolgen van stoffen van overwegend niet-medicinale herkomst (T51-T65)
T51
toxisch gevolg van alcohol
toxisch gevolg van organische oplosmiddelen
T52
T53	toxisch gevolg van halogeenderivaten van alifatische en aromatische
koolwaterstoffen
T54
toxisch gevolg van bijtende stoffen
T55
toxisch gevolg van zepen en detergentia
T56
toxisch gevolg van metalen
T57
toxisch gevolg van overige anorganische stoffen
T58
toxisch gevolg van koolmonoxide
T59
toxisch gevolg van overige gassen, dampen en rook
T60
toxisch gevolg van pesticiden
T61	toxisch gevolg van schadelijke stoffen door ingenomen uit zee afkomstig
voedsel
T62
toxisch gevolg van overige schadelijke stoffen, gebruikt als voedsel
T63
toxisch gevolg van contact met giftige dieren
T64
toxisch gevolg van aflatoxine en overige mycotoxinen in voedsel
T65
toxisch gevolg van overige en niet-gespecificeerde stoffen

Fo
r

ed
u

ca
tio

Overige en niet-gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken (T66-T78)
T66
niet-gespecificeerde gevolgen van straling
T67
gevolgen van warmte en licht
T68
hypothermie
T69
overige gevolgen van verlaagde temperatuur
gevolgen van luchtdruk en waterdruk
T70
T71
asfyxie
T73
gevolgen van andere deprivatie
T74
mishandelingssyndromen
T75
gevolgen van overige uitwendige oorzaken
T76
niet-gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken
T78
ongewenste gevolgen, niet elders geclassificeerd
Bepaalde vroege complicaties van trauma, niet elders geclassificeerd (T79)
Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders
geclassificeerd (T80-T88)
T80
complicaties na infusie, transfusie en therapeutische injectie
T81
complicaties van medische verrichtingen, niet elders geclassificeerd
T82	complicaties van cardiale en vasculaire prothesen, implantaten en
transplantaten
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T83
complicaties van urogenitale prothesen, implantaten en transplantaten
T84	complicaties van inwendige orthopedische prothesen, implantaten en
transplantaten
T85
complicaties van overige inwendige prothesen, implantaten en transplantaten
T86	mislukken van transplantatie en afstoten van getransplanteerde organen en
weefsels
T87
complicaties kenmerkend voor opnieuw bevestigen en amputeren
T88	overige complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders
geclassificeerd

lp

ur
po
se
s

Late gevolgen van letsels, van vergiftiging en van andere gevolgen van
uitwendige oorzaken (T90-T98)
late gevolgen van letsel van hoofd
T90
T91
late gevolgen van letsel van hals en romp
T92
late gevolgen van letsel van bovenste extremiteit
T93
late gevolgen van letsel van onderste extremiteit
T94
late gevolgen van letsel van multipele en niet-gespecificeerde lichaamsregio’s
T95
late gevolgen van brandwonden, etsing en bevriezing
T96
late gevolgen van vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen
T97	late gevolgen van toxische gevolgen van stoffen van overwegend nietmedicinale herkomst
T98	late gevolgen van overige en niet-gespecificeerde gevolgen van uitwendige
oorzaken

ca
tio

na

Hoofdstuk XX
Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte
(V01-Y98)
Ongevallen (V01-X59)

Vervoersongevallen (V01-V99)

Fo
r

ed
u

Voetganger gewond bij vervoersongeval (V01-V09)
voetganger gewond bij botsing met rijwiel
V01
V02
voetganger gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig
V03
voetganger gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen
V04
voetganger gewond bij botsing met vrachtwagen of bus
V05
voetganger gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig
V06
voetganger gewond bij botsing met overig niet-gemotoriseerd voertuig
V09
voetganger gewond bij overige en niet-gespecificeerde vervoersongevallen
Wielrijder gewond bij vervoersongeval (V10-V19)
V10
wielrijder gewond bij botsing met voetganger of dier
V11
wielrijder gewond bij botsing met ander rijwiel
V12
wielrijder gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig
V13
wielrijder gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen
V14
wielrijder gewond bij botsing met vrachtwagen of bus
V15
wielrijder gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig
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V16
V17
V18
V19

classificatie van ziekten

wielrijder gewond bij botsing met overig niet-gemotoriseerd voertuig
wielrijder gewond bij botsing met vast of stilstaand object
wielrijder gewond bij vervoersongeval zonder botsing
wielrijder gewond bij overige en niet-gespecificeerde vervoersongevallen

ur
po
se
s

on

ly

Bromfietser gewond bij vervoersongeval (V20-V29)
bromfietser gewond bij botsing met voetganger of dier
V20
V21
bromfietser gewond bij botsing met rijwiel
V22
bromfietser gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig
V23
bromfietser gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen
V24
bromfietser gewond bij botsing met vrachtwagen of bus
bromfietser gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig
V25
V26
bromfietser gewond bij botsing met overig niet-gemotoriseerd voertuig
V27
bromfietser gewond bij botsing met vast of stilstaand object
V28
bromfietser gewond bij vervoersongeval zonder botsing
V29
bromfietser gewond bij overige en niet-gespecificeerde vervoersongevallen

ca
tio

na

lp

Motorrijder gewond bij vervoersongeval (V30-V39)
V30
motorrijder gewond bij botsing met voetganger of dier
V31
motorrijder gewond bij botsing met rijwiel
V32
motorrijder gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig
V33
motorrijder gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen
V34
motorrijder gewond bij botsing met vrachtwagen of bus
V35
motorrijder gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig
V36
motorrijder gewond bij botsing met overig niet-gemotoriseerd voertuig
V37
motorrijder gewond bij botsing met vast of stilstaand object
V38
motorrijder gewond bij vervoersongeval zonder botsing
V39
motorrijder gewond bij overige en niet-gespecificeerde vervoersongevallen

Fo
r

ed
u

Inzittende van auto gewond bij vervoersongeval (V40-V49)
V40
inzittende van auto gewond bij botsing met voetganger of dier
V41
inzittende van auto gewond bij botsing met rijwiel
V42
inzittende van auto gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig
inzittende van auto gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen
V43
V44
inzittende van auto gewond bij botsing met vrachtwagen of bus
V45
inzittende van auto gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig
V46
inzittende van auto gewond bij botsing met overig niet-gemotoriseerd voertuig
V47
inzittende van auto gewond bij botsing met vast of stilstaand object
V48
inzittende van auto gewond bij vervoersongeval zonder botsing
V49	inzittende van auto gewond bij overige en niet-gespecificeerde
vervoersongevallen
Inzittende van (open) bestelwagen gewond bij vervoersongeval (V50-V59)
V50
inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met voetganger of dier
V51
inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met rijwiel
V52	inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met twee- of driewielig
motorvoertuig
V53	inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met auto of (open)
bestelwagen
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V54
inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met vrachtwagen of bus
V55	inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met trein of
spoorwegvoertuig
V56	inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met overig nietgemotoriseerd voertuig
V57	inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met vast of stilstaand
object
V58
inzittende van (open) bestelwagen gewond bij vervoersongeval zonder botsing
V59	inzittende van (open) bestelwagen gewond bij overige en niet-gespecificeerde
vervoersongevallen

na

lp

ur
po
se
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Inzittende van vrachtwagen gewond bij vervoersongeval (V60-V69)
inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met voetganger of dier
V60
V61
inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met rijwiel
V62	inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met twee- of driewielig
motorvoertuig
V63	inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met auto of (open)
bestelwagen
V64
inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met vrachtwagen of bus
V65
inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig
V66	inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met overig nietgemotoriseerd voertuig
V67
inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met vast of stilstaand object
V68
inzittende van vrachtwagen gewond bij vervoersongeval zonder botsing
V69	inzittende van vrachtwagen gewond bij overige en niet-gespecificeerde
vervoersongevallen

Fo
r

ed
u
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Inzittende van bus gewond bij vervoersongeval (V70-V79)
inzittende van bus gewond bij botsing met voetganger of dier
V70
V71
inzittende van bus gewond bij botsing met rijwiel
V72
inzittende van bus gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig
V73
inzittende van bus gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen
V74
inzittende van bus gewond bij botsing met vrachtwagen of bus
inzittende van bus gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig
V75
V76
inzittende van bus gewond bij botsing met overig niet-gemotoriseerd voertuig
V77
inzittende van bus gewond bij botsing met vast of stilstaand object
V78
inzittende van bus gewond bij vervoersongeval zonder botsing
V79	inzittende van bus gewond bij overige en niet-gespecificeerde
vervoersongevallen
Overige vervoersongevallen te land (V80-V89)
V80	berijder van dier of inzittende van door dier getrokken voertuig gewond bij
vervoersongeval
V81
inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond bij vervoersongeval
V82
inzittende van tram gewond bij vervoersongeval
V83	inzittende van speciaal voertuig voornamelijk in gebruik op industrieterrein
gewond bij vervoersongeval
V84	inzittende van speciaal voertuig voornamelijk in gebruik in boerenbedrijf
gewond bij vervoersongeval
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V85
inzittende van speciaal constructievoertuig gewond bij vervoersongeval
V86	inzittende van speciaal terreinvoertuig of ander motorvoertuig primair
ontworpen voor gebruik ‘off-the-road’, gewond bij vervoersongeval
V87	gespecificeerd soort verkeersongeval waarbij wijze van vervoer van
slachtoffer onbekend is
V88	gespecificeerd soort niet-verkeersongeval waarbij wijze van vervoer van
slachtoffer onbekend is
V89	ongeval met gemotoriseerd of niet-gemotoriseerd voertuig, soort voertuig
niet-gespecificeerd

ur
po
se
s

Vervoersongevallen te water (V90-V94)
ongeval met vaartuig leidend tot verdrinking en onderdompeling
V90
V91
ongeval met vaartuig leidend tot overig letsel
V92	verdrinking of onderdompeling samenhangend met vervoer over water,
zonder ongeval met vaartuig
V93	ongeval aan boord zonder ongeval met vaartuig, niet leidend tot verdrinking
en onderdompeling
V94
overige en niet-gespecificeerde vervoersongevallen te water

lp

Vervoersongevallen in lucht en ruimte (V95-V97)
V95
ongeval met gemotoriseerd luchtvaartuig leidend tot letsel van inzittende
V96
ongeval met niet-gemotoriseerd luchtvaartuig leidend tot letsel van inzittende
V97
overige gespecificeerde luchtvaartongevallen in de lucht

na

Overige en niet-gespecificeerde vervoersongevallen (V98-V99)
V98
overige gespecificeerde vervoersongevallen
V99
niet-gespecificeerd vervoersongeval

ca
tio

Overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval (W00-X59)

Fo
r

ed
u

Vallen (W00-W19)
W00
val op eenzelfde niveau samenhangend met ijs en sneeuw
W01
val op eenzelfde niveau door uitglijden en struikelen
val waarbij schaatsen, ski’s, rolschaatsen of skateboards betrokken zijn
W02
W03	overige val op eenzelfde niveau door botsing met, of duwen door andere
persoon
W04
val tijdens gedragen of ondersteund worden door andere personen
W05
val waarbij rolstoel betrokken is
W06
val waarbij bed betrokken is
W07
val waarbij stoel betrokken is
W08
val waarbij overig meubilair betrokken is
W09
val waarbij speeltuinuitrusting betrokken is
W10
val op en van trappen en treden
W11
val op en van ladder
W12
val op en van steiger
W13
val van, uit of door gebouw of bouwwerk
W14
val uit boom
W15
val van steile rots

78

ICD-10_deel 1_voorwerk_2021.indd 78

28-5-2021 11:46:45

Lijst

van drie - teken categorieën

ly

W16	duiken of springen in water leidend tot letsel anders dan door verdrinking of
onderdompeling
W17
overige val van ene niveau naar andere
W18
overige val op eenzelfde niveau
W19
niet-gespecificeerde val

ed
u

ca
tio

na

lp

ur
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on

Blootstelling aan mechanische krachten, niet door levende wezens (W20-W49)
getroffen door geworpen, geslingerd of vallend voorwerp
W20
W21
in aanraking komen met of getroffen worden door sportuitrusting
W22
in aanraking komen met of getroffen worden door overige voorwerpen
W23
beklemd geraakt, vermorzeld, gekneusd of bekneld in of tussen voorwerpen
contact met hijs- en transportmiddelen, niet elders geclassificeerd
W24
W25
contact met scherp glas
W26
contact met overige scherpe objecten
W27
contact met niet-aangedreven handgereedschap
W28
contact met gemotoriseerde grasmaaimachine
W29	contact met overige aangedreven handgereedschappen en huishoudelijke
apparaten
W30
contact met landbouwmachine
W31
contact met overige en niet-gespecificeerde machines
W32
afgaan van handvuurwapen
W33
afgaan van buks, geweer en zwaarder vuurwapen
W34
afgaan van overige en niet-gespecificeerde vuurwapens
W35
explosie en scheuren van boiler
W36
explosie en scheuren van gascilinder
W37
explosie en scheuren van onder druk staande band, leiding of slang
W38	explosie en scheuren van overige gespecificeerde onder druk staande
toestellen
W39
afgaan van vuurwerk
W40
explosie van overige materialen
W41
blootstelling aan hogedrukstraal
W42
blootstelling aan lawaai
W43
blootstelling aan trillingen
corpus alienum binnendringend in of via oog of natuurlijke lichaamsopening
W44
W45
corpus alienum of voorwerp binnendringend via huid
W46
contact met injectienaald
W49	blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde mechanische krachten, niet
door levende wezens

Fo
r

Blootstelling aan mechanische krachten, door levende wezens (W50-W64)
W50	geslagen, aangevallen, geschopt, verdraaid, gebeten of gekrabd door andere
persoon
W51
stoten tegen of oplopen tegen andere persoon
W52
vermorzeld, geduwd of onder de voet gelopen door menigte of in gedrang
W53
gebeten door rat
W54
gebeten of aangevallen door hond
W55
gebeten of aangevallen door overige zoogdieren
W56
contact met zeedier
W57
gebeten of gestoken door niet-giftig insect en overige niet-giftige antropoden
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Onopzettelijke verdrinking en onderdompeling (W65-W74)
verdrinking en onderdompeling in badkuip tijdens baden
W65
W66
verdrinking en onderdompeling na val in badkuip
W67
verdrinking en onderdompeling tijdens baden in zwembad
W68
verdrinking en onderdompeling na val in zwembad
verdrinking en onderdompeling tijdens baden in buitenwater
W69
W70
verdrinking en onderdompeling na val in buitenwater
W73
overige gespecificeerde verdrinking en onderdompeling
W74
niet-gespecificeerde verdrinking en onderdompeling

ly

W58
gebeten of aangevallen door krokodil of kaaiman
W59
gebeten of vermorzeld door overige reptielen
W60
contact met dorens, stekels en scherpe bladeren van planten
W64	blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde mechanische krachten, door
levende wezens

ca
tio

na

lp

Overige onopzettelijke belemmeringen van ademhaling (W75-W84)
W75
onopzettelijke verstikking en wurging in bed
W76
overige onopzettelijke verhanging en wurging
W77	belemmering van ademhaling door bedelving, vallende aarde en overige
materialen
inhalatie van maaginhoud
W78
W79
inhalatie en ingestie van voedsel leidend tot obstructie van luchtwegen
W80	inhalatie en ingestie van overige voorwerpen leidend tot obstructie van
luchtwegen
W81
aangewezen op of opgesloten in omgeving met laag zuurstofgehalte
W83
overige gespecificeerde belemmeringen van ademhaling
W84
niet-gespecificeerde belemmering van ademhaling

Fo
r

ed
u

Blootstelling aan elektrische stroom en straling en aan extreme temperatuur en
druk van omgevingslucht (W85-W99)
blootstelling aan elektrische hoogspanningsleidingen
W85
W86
blootstelling aan overige gespecificeerde elektrische stroom
blootstelling aan niet-gespecificeerde elektrische stroom
W87
W88
blootstelling aan ioniserende straling
W89
blootstelling aan kunstmatig zichtbaar en ultraviolet licht
W90
blootstelling aan overige niet-ioniserende straling
W91
blootstelling aan niet-gespecificeerd soort straling
W92
blootstelling aan extreme hitte van kunstmatige oorsprong
W93
blootstelling aan extreme koude van kunstmatige oorsprong
W94
blootstelling aan hoge en lage luchtdruk en veranderingen in luchtdruk
W99	blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde kunstmatige
omgevingsfactoren
Blootstelling aan rook, vuur en vlammen (X00-X09)
X00
blootstelling aan niet-gereguleerd vuur in gebouw of bouwwerk
X01
blootstelling aan niet-gereguleerd vuur, niet in gebouw of bouwwerk
X02
blootstelling aan gereguleerd vuur in gebouw of bouwwerk
X03
blootstelling aan gereguleerd vuur, niet in gebouw of bouwwerk
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blootstelling aan ontbranding van licht ontvlambaar materiaal
blootstelling aan in brand vliegen of smelten van nachtkleding
blootstelling aan in brand vliegen of smelten van overige kleding en uitrusting
blootstelling aan overige gespecificeerde rook, vuur en vlammen
blootstelling aan niet-gespecificeerde rook, vuur en vlammen

ur
po
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s

on

Contact met hitte en hete substanties (X10-X19)
contact met hete dranken, voedsel, vetten en spijsolie
X10
X11
contact met heet kraanwater
X12
contact met overige hete vloeistoffen
X13
contact met stoom en hete dampen
contact met hete lucht en gassen
X14
X15
contact met hete huishoudelijke apparaten
X16
contact met hete verwarmingstoestellen, radiatoren en leidingen
X17
contact met hete motoren, machines en gereedschap
X18
contact met overige hete metalen
X19
contact met overige en niet-gespecificeerde hitte en hete substanties

ly

X04
X05
X06
X08
X09

van drie - teken categorieën

ca
tio

na

lp

Contact met giftige dieren en planten (X20-X29)
X20
contact met giftige slangen en hagedissen
X21
contact met giftige spinnen
X22
contact met schorpioenen
X23
contact met horzels, wespen en bijen
X24
contact met duizendpoten en giftige miljoenpoten (tropisch)
X25
contact met overige giftige antropoden
X26
contact met giftige zeedieren en -planten
X27
contact met overige gespecificeerde giftige dieren
X28
contact met overige gespecificeerde giftige planten
X29
contact met niet-gespecificeerd giftig dier of giftige plant

Fo
r

ed
u

Blootstelling aan natuurkrachten (X30-X39)
X30
blootstelling aan extreme natuurlijke hitte
X31
blootstelling aan extreme natuurlijke koude
blootstelling aan zonlicht
X32
X33
slachtoffer van bliksem
X34
slachtoffer van aardbeving
X35
slachtoffer van vulkaanuitbarsting
X36
slachtoffer van lawine, aardverschuiving en overige bewegingen van aarde
X37
slachtoffer van zware storm
X38
slachtoffer van overstroming
X39
blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde natuurkrachten
Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan schadelijke stoffen
(X40-X49)
X40	onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan niet-opiode analgetica,
antipyretica en antirheumatica
X41	onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan anti-epileptica, sedativa,
hypnotica, antiparkinsonmiddelen en psychotrope geneesmiddelen, niet
elders geclassificeerd
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X42	onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan ‘drugs’ en
psychodysleptica [hallucinogenen], niet elders geclassificeerd
X43	onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige geneesmiddelen
met werking op autonoom zenuwstelsel
X44	onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige en nietgespecificeerde geneesmiddelen en biologische stoffen
X45
onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan alcohol
X46	onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan organische
oplosmiddelen en gehalogeneerde koolwaterstoffen en dampen ervan
X47	onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide en overige
gassen en dampen
onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan pesticiden
X48
X49	onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet
gespecificeerde chemicaliën en schadelijke stoffen

lp

Bovenmatige inspanning, reizen en ontbering (X50-X57)
overbelasting en inspannende of herhaalde bewegingen
X50
X51
reizen en beweging
X52
langdurig verblijf in gewichtloze omgeving
X53
gebrek aan voedsel
X54
gebrek aan water
X57
niet-gespecificeerde ontbering

na

Onopzettelijke blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde factoren
(X58-X59)
X58
blootstelling aan overige gespecificeerde factoren
X59
blootstelling aan niet-gespecificeerde factor

Fo
r

ed
u

ca
tio

Opzettelijk zichzelf schade toebrengen (X60-X84)
X60	opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan niet- opiode
analgetica, antipyretica en antirheumatica
X61	opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan antiepileptica, sedativa, hypnotica, antiparkinsonmiddelen en psychotrope
geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd
X62	opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan ‘drugs’ en
psychodysleptica [hallucinogenen], niet elders geclassificeerd
X63	opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan overige
geneesmiddelen met werking op autonoom zenuwstelsel
X64	opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan overige en
niet-gespecificeerde geneesmiddelen en biologische stoffen
X65	opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan alcohol X66
opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan organische
oplosmiddelen en gehalogeneerde koolwaterstoffen en dampen ervan
X67	opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan
koolmonoxide en overige gassen en dampen
X68
opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan pesticiden
X69	opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan overige en
niet-gespecificeerde chemicaliën en schadelijke stoffen
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X70	opzettelijk zichzelf schade toebrengen door ophanging, wurging en
verstikking
X71	opzettelijk zichzelf schade toebrengen door verdrinking en onderdompeling
X72
opzettelijk zichzelf schade toebrengen door schot van handvuurwapen
X73	opzettelijk zichzelf schade toebrengen door schot van buks, geweer en
zwaarder vuurwapen
X74	opzettelijk zichzelf schade toebrengen door schot van overige en nietgespecificeerde vuurwapens
X75
opzettelijk zichzelf schade toebrengen door explosief materiaal
X76
opzettelijk zichzelf schade toebrengen door rook, vuur en vlammen
X77	opzettelijk zichzelf schade toebrengen door stoom, hete dampen en hete
voorwerpen
opzettelijk zichzelf schade toebrengen door scherp voorwerp
X78
X79
opzettelijk zichzelf schade toebrengen door stomp voorwerp
X80
opzettelijk zichzelf schade toebrengen door sprong van hooggelegen plaats
X81	opzettelijk zichzelf schade toebrengen door sprong voor of liggen voor
bewegend voorwerp
X82	opzettelijk zichzelf schade toebrengen door laten verongelukken van
motorvoertuig
X83
opzettelijk zichzelf schade toebrengen door overige gespecificeerde middelen
X84
opzettelijk zichzelf schade toebrengen door niet-gespecificeerd middel

Fo
r

ed
u

ca
tio

na

Geweldpleging (X85-Y09)
X85
geweldpleging door geneesmiddelen en biologische stoffen
X86
geweldpleging door etsende stof
X87
geweldpleging door pesticiden
X88
geweldpleging door koolmonoxide en overige gassen en dampen
X89
geweldpleging door overige gespecificeerde chemicaliën en schadelijke stoffen
X90
geweldpleging door niet-gespecificeerde chemische of schadelijke stof
X91
geweldpleging door ophanging, wurging en verstikking
X92
geweldpleging door verdrinking en onderdompeling
X93
geweldpleging door schot van handvuurwapen
X94
geweldpleging door schot van buks, geweer en zwaarder vuurwapen
geweldpleging door schot van overige en niet-gespecificeerde vuurwapens
X95
X96
geweldpleging door explosief materiaal
X97
geweldpleging door rook, vuur en vlammen
X98
geweldpleging door stoom, hete dampen en hete voorwerpen
X99
geweldpleging door scherp voorwerp
Y00
geweldpleging door stomp voorwerp
Y01
geweldpleging door duwen van hooggelegen plaats
Y02
geweldpleging door duwen of leggen van slachtoffer voor bewegend voorwerp
Y03
geweldpleging door laten verongelukken van motorvoertuig
Y04
geweldpleging door lichaamskracht
Y05
seksuele mishandeling door lichamelijk geweld
Y06
verwaarlozing en verlating
Y07
overige mishandelingssyndromen
Y08
geweldpleging door overige gespecificeerde middelen
Y09
geweldpleging door niet-gespecificeerd middel
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Gebeurtenis waarvan niet duidelijk is of deze accidenteel of opzettelijk is
ontstaan (Y10-Y34)
Y10	vergiftiging door en blootstelling aan niet-opiode analgetica, antipyretica en
antirheumatica - opzet niet bepaald
Y11	vergiftiging door en blootstelling aan anti-epileptica, sedativa, hypnotica,
antiparkinsonmiddelen en psychotrope geneesmiddelen, niet elders
geclassificeerd - opzet niet bepaald
Y12	vergiftiging door en blootstelling aan ‘drugs’ en psychodysleptica
[hallucinogenen], niet elders geclassificeerd - opzet niet bepaald
Y13	vergiftiging door en blootstelling aan overige geneesmiddelen met werking op
autonoom zenuwstelsel - opzet niet bepaald
Y14	vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde
geneesmiddelen en biologische stoffen - opzet niet bepaald
Y15	vergiftiging door en blootstelling aan alcohol - opzet niet bepaald
Y16	vergiftiging door en blootstelling aan organische oplosmiddelen en
gehalogeneerde koolwaterstoffen en dampen ervan - opzet niet bepaald
Y17	vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide en overige gassen en
dampen - opzet niet bepaald
Y18
vergiftiging door en blootstelling aan pesticiden - opzet niet bepaald
Y19	vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde
chemicaliën en schadelijke stoffen - opzet niet bepaald
ophanging, wurging en verstikking - opzet niet bepaald
Y20
Y21
verdrinking en onderdompeling - opzet niet bepaald
Y22
schot van handvuurwapen - opzet niet bepaald
Y23
schot van buks, geweer en zwaarder vuurwapen - opzet niet bepaald
Y24
schot van overige en niet-gespecificeerde vuurwapens - opzet niet bepaald
Y25
contact met explosief materiaal - opzet niet bepaald
Y26
blootstelling aan rook, vuur en vlammen - opzet niet bepaald
Y27
contact met stoom, hete dampen en hete voorwerpen - opzet niet bepaald
Y28
contact met scherp voorwerp - opzet niet bepaald
Y29
contact met stomp voorwerp - opzet niet bepaald
Y30	vallen, springen of geduwd worden van een hooggelegen plaats - opzet niet
bepaald
vallen, liggen of lopen voor of tegen bewegend voorwerp - opzet niet bepaald
Y31
Y32
verongelukken van motorvoertuig - opzet niet bepaald
Y33
overige gespecificeerde gebeurtenissen - opzet niet bepaald
Y34
niet-gespecificeerde gebeurtenis - opzet niet bepaald

Fo
r

Wettelijke interventie en oorlogshandelingen (Y35-Y36)
Y35
wettelijke interventie
Y36
oorlogshandelingen
Genees- en heelkundige behandeling als oorzaak van complicaties (Y40-Y84)
Geneesmiddelen en biologische stoffen leidend tot ongewenste gevolgen bij
therapeutisch gebruik (Y40-Y59)
Y40
systemische antibiotica
Y41
overige systemische anti-infectiemiddelen en antiparasitaire middelen
Y42	hormonen en hun synthetische substituten en anta-gonisten, niet elders
geclassificeerd
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Y43
primair systemische middelen
Y44
middelen primair aangrijpend op bloedbestanddelen
Y45
analgetica, antipyretica en anti-inflammatoire geneesmiddelen
Y46
anti-epileptica en antiparkinsonmiddelen
Y47
sedativa, hypnotica en anxiolytica
Y48
anaesthetica en therapeutische gassen
Y49
psychotrope geneesmiddelen [psychofarmaca], niet elders geclassificeerd
Y50
stimulantia van centraal zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd
Y51
geneesmiddelen primair aangrijpend op autonoom zenuwstelsel
Y52
middelen primair aangrijpend op hart en vaatstelsel
Y53
middelen primair aangrijpend op spijsverteringsstelsel
Y54	middelen primair aangrijpend op water- en mineralenhuishouding en
urinezuurmetabolisme
Y55	middelen met primaire werking op gladde spieren en skeletspieren en op
ademhalingsstelsel
Y56	lokaal aangrijpende middelen met primaire werking op huid en slijmvliezen
en geneesmiddelen voor oogheelkundig, keel-, neus- en oorheelkundig en
tandheelkundig gebruik
Y57
overige en niet-gespecificeerde geneesmiddelen en medicamenten
Y58
bacterile vaccins
Y59
overige en niet-gespecificeerde vaccins en biologische stoffen

ed
u

ca
tio

na

Ongelukken met patiënten tijdens genees- en heelkundige behandeling
(Y60-Y69)
Y60	onopzettelijke snee, punctie, perforatie of bloeding tijdens genees- en
heelkundige behandeling
Y61	corpus alienum onopzettelijk achtergelaten in lichaam tijdens genees- en
heelkundige behandeling
Y62	tekortschieten van steriele voorzorgsmaatregelen tijdens genees- en
heelkundige behandeling
Y63
onjuiste dosering tijdens genees- en heelkundige behandeling
Y64
gecontamineerde medische of biologische stoffen
Y65	overige gespecificeerde ongelukken tijdens genees- en heelkundige
behandeling
niet verlenen van genees- en heelkundige behandeling
Y66
Y69
niet-gespecificeerd ongeluk tijdens genees- en heelkundige behandeling

Fo
r

Medische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen bij
diagnostisch en therapeutisch gebruik (Y70-Y82)
Y70	anesthesiologische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen
Y71	cardiovasculaire hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen
Y72	keel-, neus- en oorheelkundige hulpmiddelen verband houdend met
ongewenste gebeurtenissen
Y73	gastro-enterologische en urologische hulpmiddelen verband houdend met
ongewenste gebeurtenissen
Y74	algemene ziekenhuis hulpmiddelen en hulpmiddelen voor persoonlijk gebruik
verband houdend met ongewenste gebeurtenissen
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Y75
neurologische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen
Y76	obstetrische en gynaecologische hulpmiddelen verband houdend met
ongewenste gebeurtenissen
Y77	oogheelkundige hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen
Y78	radiologische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen
Y79	orthopedische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen
Y80	fysiotherapeutische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen
Y81	algemeen en plastisch chirurgische hulpmiddelen verband houdend met
ongewenste gebeurtenissen
Y82	overige en niet-gespecificeerde medische hulpmiddelen verband houdend
met ongewenste gebeurtenissen

na

lp

Genees- en heelkundige verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van
patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang van
zaken tijdens verrichting (Y83-Y84)
Y83	operatie en overige heelkundige verrichtingen als oorzaak van afwijkende
reactie van patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van
afwijkende gang van zaken tijdens verrichting
Y84	overige medische verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van
patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang van
zaken tijdens verrichting

ed
u

ca
tio

Late gevolgen van uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte (Y85-Y89)
Y85	late gevolgen van vervoersongevallen
Y86
late gevolgen van overige ongevallen
Y87	late gevolgen van opzettelijk zichzelf schade toebrengen, geweldpleging en
gebeurtenissen waarvan niet duidelijk is of deze accidenteel of opzettelijk zijn
ontstaan
Y88	late gevolgen met genees- en heelkundige behandeling als uitwendige
oorzaak
late gevolgen van overige uitwendige oorzaken
Y89

Fo
r

Aanvullende factoren verband houdend met oorzaken van ziekte en sterfte,
elders geclassificeerd (Y90-Y98)
Y90	bewijs van betrokkenheid van alcohol, vastgesteld door bepaling van
alcoholgehalte van bloed
Y91
bewijs van betrokkenheid van alcohol, vastgesteld door mate van intoxicatie
Y95
door verblijf in ziekenhuis veroorzaakte aandoening
Y96
met arbeid verband houdend
Y97
met milieuverontreiniging verband houdend
Y98
met levenswijze verband houdend
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Hoofdstuk XXI
Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden en contacten met
gezondheidszorg
(Z00-Z99)

lp

ur
po
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s

on

Personen die voor onderzoek in contact komen met gezondheidszorg (Z00-Z13)
Z00	algemeen onderzoek van personen zonder klachten of zonder vermelding
van diagnose
Z01	overige speciale onderzoeken van personen zonder klachten of zonder
vermelding van diagnose
onderzoek en contact voor administratieve doeleinden
Z02
Z03	medische observatie en evaluatie in verband met verdenking op ziekten en
aandoeningen uitgesloten
Z04
onderzoek en observatie om overige redenen
Z08
vervolgonderzoek na behandeling voor maligne neoplasma
Z09	vervolgonderzoek na behandeling voor andere aandoeningen dan maligne
neoplasmata
Z10
algemene routine-gezondheidscontrole van omschreven bevolkingsgroep
Z11
specifiek screeningsonderzoek op infectieziekten en parasitaire aandoeningen
Z12
specifiek screeningsonderzoek op neoplasmata
Z13
specifiek screeningsonderzoek op overige ziekten en aandoeningen

ed
u

ca
tio

na

Personen met potentiële gezondheidsrisico’s verband houdend met
overdraagbare ziekten (Z20-Z29)
Z20
contact met en blootstelling aan overdraagbare ziekten
Z21
status van asymptomatische infectie met Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV]
Z22
drager van infectieziekte
Z23
behoefte aan immunisatie tegen enkelvoudige bacteriële ziekten
Z24
behoefte aan immunisatie tegen bepaalde enkelvoudige virusziekten
Z25
behoefte aan immunisatie tegen overige enkelvoudige virusziekten
Z26
behoefte aan immunisatie tegen overige enkelvoudige infectieziekten
Z27
behoefte aan immunisatie tegen combinaties van infectieziekten
immunisatie niet uitgevoerd
Z28
Z29
behoefte aan overige profylactische maatregelen

Fo
r

Personen die in contact komen met gezondheidszorg wegens omstandigheden
verband houdend met de voortplanting (Z30-Z39)
Z30
hulpverlening in verband met anticonceptie
Z31
hulpverlening in verband met voortplanting
Z32
zwangerschapsonderzoek en -test
Z33
zwangerschap als bijkomstige bevinding
Z34
controle van normale zwangerschap
Z35
controle van zwangerschap met verhoogd risico [high-risk]
Z36
prenatale screening
Z37
resultaat van bevalling
Z38
levendgeboren zuigelingen naar plaats van geboorte
Z39
zorg en onderzoek post partum
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Personen die in contact komen met gezondheidszorg voor specifieke
verrichtingen en andere specifieke zorg (Z40-Z54)
Z40
preventieve chirurgie
Z41
verrichtingen voor andere doeleinden dan herstel van gezondheidstoestand
Z42
nabehandeling met plastische chirurgie
Z43
zorg voor kunstmatige lichaamsopeningen [stomata]
Z44
aanmeten en bijstellen van uitwendige prothese
Z45
bijstellen van en begeleiden bij geïmplanteerd hulpmiddel
Z46
aanmeten en bijstellen van overige hulpmiddelen
Z47
overige orthopedische nabehandeling
Z48
overige chirurgisch nabehandeling
zorg bij dialyse
Z49
Z50
zorg met gebruikmaking van revalidatiebehandeling
Z51
overige medische zorg
Z52
orgaan- en weefseldonoren
Z53	personen die in contact komen met gezondheidszorg voor specifieke
verrichtingen die niet werden uitgevoerd
Z54
reconvalescentie

ca
tio

na

lp

Personen met potentiële gezondheidsrisico’s verband houdend met socioeconomische en psychosociale omstandigheden (Z55-Z65)
problemen verband houdend met onderwijs en alfabetisme
Z55
Z56
problemen verband houdend met werk en werkloosheid
Z57
beroepsmatige blootstelling aan risicofactoren
Z58
problemen verband houdend met fysieke omgeving
Z59
problemen verband houdend met behuizing en economische omstandigheden
Z60
problemen verband houdend met sociale omgeving
Z61
problemen verband houdend met negatieve levenservaringen in kindertijd
Z62
overige problemen verband houdend met opvoeding
Z63	overige problemen verband houdend met naaste kring van verwanten,
inclusief gezinsomstandigheden
problemen verband houdend met bepaalde psychosociale omstandigheden
Z64
Z65
problemen verband houdend met overige psychosociale omstandigheden

Fo
r

ed
u

Personen die in contact komen met gezondheidszorg wegens overige
omstandigheden (Z70-Z76)
Z70	voorlichting en advies verband houdend met seksuele attitude, gedrag en
oriëntatie
Z71	personen die in contact komen met gezondheidszorg voor overige
voorlichting en advies en medische advisering, niet elders geclassificeerd
Z72
problemen verband houdend met levensstijl
Z73
problemen verband houdend met moeite om leven in te richten
Z74
problemen verband houdend met afhankelijkheid van zorgverlener
Z75	problemen verband houdend met medische voorzieningen en andere vormen
van gezondheidszorg
Z76	personen die in contact komen met gezondheidszorg in overige
omstandigheden
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Personen met potentiële gezondheidsrisico’s verband houdend met familieanamnese en persoonlijke anamnese en bepaalde omstandigheden die de
gezondheidstoestand beïnvloeden (Z80-Z99)
Z80
familie-anamnese met maligne neoplasma
Z81
familie-anamnese met psychische stoornissen en gedragsstoornissen
Z82	familie-anamnese met bepaalde beperkingen en chronische ziekten die tot
beperkingen leiden
Z83
familie-anamnese met overige specifieke aandoeningen
Z84
familie-anamnese met overige aandoeningen
Z85
persoonlijke anamnese met maligne neoplasma
Z86
persoonlijke anamnese met bepaalde andere ziekten
persoonlijke anamnese met overige ziekten en aandoeningen
Z87
Z88	persoonlijke anamnese met allergie voor geneesmiddelen en biologische
stoffen
Z89
verworven afwezigheid van extremiteit
Z90
verworven afwezigheid van organen, niet elders geclassificeerd
Z91
persoonlijke anamnese met risicofactoren, niet elders geclassificeerd
Z92
persoonlijke anamnese met medische behandeling
Z93
aanwezigheid van kunstmatige lichaamsopening
Z94
aanwezigheid van orgaan- en weefseltransplantaat
Z95
aanwezigheid van cardiale en vasculaire implantaten en transplantaten
Z96
aanwezigheid van overige functionele implantaten
Z97
aanwezigheid van overige hulpmiddelen
Z98
overige status na operatie
Z99	afhankelijkheid van hulpapparatuur en hulpmiddelen, niet elders
geclassificeerd

ca
tio

Hoofdstuk XXII
Coderingen voor speciale doeleinden (U00-U85)

ed
u

Voorlopige codering van nieuwe ziekten met onzekere etiologie (U00-U49)
U04
severe acute respiratory syndrome [SARS]
gebruik in noodgevallen van U07
U07
U08
persoonlijke anamnese van COVID-19
U09
post-COVID-19 aandoeningen
U10
Multisystem Inflammatory Syndrome gerelateerd aan COVID-19
U12
ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik van COVID-19 vaccinatie

Fo
r

Resistentie voor antibiotica en antineoplastische geneesmiddelen (U82-U85)
U82
resistentie voor bètalactam-antibiotica
U83
resistentie voor overige antibiotica
U84
resistentie voor overige antimicrobiële geneesmiddelen
U85
resistentie voor antineoplastische geneesmiddelen
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BEPAALDE INFECTIEZIEKTEN EN PARASITAIRE AANDOENINGEN (A00-B99)

Bepaalde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen (A00-B99)
ziekten die algemeen worden beschouwd als besmettelijk of overdraagbaar
bepaalde gelokaliseerde infecties - zie hoofdstukken van betreffende
orgaanstelsels
drager of vermoedelijke drager van infectieziekte (Z22.-)
infectieziekten en parasitaire aandoeningen als complicatie van zwangerschap,
bevalling en kraambed [behalve obstetrische tetanus] (O98.-)
infectieziekten en parasitaire aandoeningen specifiek voor perinatale periode
[behalve tetanus neonatorum, kinkhoest, congenitale syfilis, perinatale
gonokokkeninfectie en perinatale ziekte door humaan
immunodeficiëntievirus [HIV]] (P35-P39)
influenza en overige acute luchtweginfecties (J00-J22)

po

se
s

Inclusie:
Exclusie:

on
ly

I.

ed

uc

at

io

na

lp

ur

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken:
A00-A09 intestinale infecties
A15-A19 tuberculose
A20-A28 bepaalde bacteriële-zoönosen
A30-A49 overige bacteriële ziekten
A50-A64 infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht
A65-A69 overige ziekten door spirocheten
A70-A74 overige ziekten door Chlamydia
A75-A79 rickettsiosen
A80-A89 virusinfecties van centraal zenuwstelsel
A92-A99 door artropoden overgebrachte virale koorts en virale hemorragische koorts
B00-B09 virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen
B15-B19 virushepatitis
B20-B24 ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV]
B25-B34 overige virusziekten
B35-B49 schimmelziekten
B50-B64 ziekten door protozoën
B65-B83 wormziekten
B85-B89 pediculose, acariasis en overige infestaties
B90-B94 late gevolgen van infectieziekten en parasitaire aandoeningen
B95-B98 bacteriële, virale en overige infectieuze agentia
B99-B99 overige infectieziekten

Fo
r

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (U82-U85) om antibioticum aan te
geven waartegen bacterieel agens resistent is.

I.1
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A00

cholera

A00.0

cholera door Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
klassieke cholera

A00.1

cholera door Vibrio cholerae 01, biovar El Tor

A00.9

cholera, niet-gespecificeerd

A01

typhus abdominalis en paratyfus

A01.0

typhus abdominalis

paratyfus A

A01.2

paratyfus B

A01.3

paratyfus C

A01.4

paratyfus, niet-gespecificeerd

lp

ur

A01.1

po

infectie door Salmonella typhi

se
s

cholera El Tor

on
ly

intestinale infecties
(A00-A09)

na

infectie door Salmonella paratyphi NNO

overige Salmonella-infecties
Inclusie: infectie of voedselvergiftiging door Salmonella, elke species anders
dan S. typhi en S. paratyphi

A02.0

enteritis door Salmonella

at

io

A02

uc

salmonellose

sepsis door Salmonella

A02.2

gelokaliseerde infecties door Salmonella

Fo
r

ed

A02.1

artritis† (M01.3*)
meningitis† (G01*)
osteomyelitis† (M90.2*)
pneumonie† (J17.0*)
tubulo-interstitiële nierziekte† (N16.0*)

door Salmonella

A02.8

overige gespecificeerde Salmonella-infecties

A02.9

Salmonella-infectie, niet-gespecificeerd

A03

shigellose

A03.0

shigellose door Shigella dysenteriae
shigellose groep A [Shiga-Kruse dysenterie]

I.2
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A03.1

shigellose door Shigella flexneri
shigellose groep B

A03.2

shigellose door Shigella boydii

A03.3

on
ly

shigellose groep C
shigellose door Shigella sonnei
shigellose groep D
overige gespecificeerde shigellosen

A03.9

shigellose, niet-gespecificeerd

se
s

A03.8

bacillaire dysenterie NNO

overige intestinale infecties door bacteriën
Exclusie: tuberculeuze enteritis (A18.3)
voedselvergiftigingen, elders geclassificeerd

A04.0

infectie door enteropathogene Escherichia coli

A04.1

infectie door enterotoxigene Escherichia coli

A04.2

infectie door entero-invasieve Escherichia coli

A04.3

infectie door enterohemorragische Escherichia coli

A04.4

overige intestinale infecties door Escherichia coli

na

lp

ur

po

A04

enteritis door Escherichia coli NNO
enteritis door Campylobacter

A04.6

enteritis door Yersinia enterocolitica

at

io

A04.5

extra-intestinale yersiniose (A28.2)

uc

Exclusie:
A04.7

enterocolitis door Clostridium difficile

ed

pseudomembraneuze colitis
voedselvergiftiging door Clostridium difficile
voedselvergiftiging en infectie door Clostridium difficile

overige gespecificeerde intestinale infecties door bacteriën

A04.9

intestinale infectie door bacteriën, niet-gespecificeerd

Fo
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A04.8

A05

bacteriële enteritis NNO

overige voedselvergiftigingen door bacteriën, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

infectie door Escherichia coli (A04.0-A04.4)
listeriose (A32.-)
toxisch gevolg van schadelijke stoffen in voedingsmiddelen
(T61-T62)
voedselvergiftiging en infectie door Clostridium difficile (A04.7)
voedselvergiftiging en infectie door Salmonella (A02.-)
I.3
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A05.0

voedselvergiftiging door stafylokokken

A05.1

botulisme
klassieke voedselvergiftiging door Clostridium botulinum
voedselvergiftiging door Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
enteritis necroticans
pigbel
voedselvergiftiging door Vibrio parahaemolyticus

A05.4

voedselvergiftiging door Bacillus cereus

A05.8

overige gespecificeerde voedselvergiftigingen door bacteriën

A05.9

bacteriële voedselvergiftiging, niet-gespecificeerd

A06

amoebiasis

A06.0

infectie door Entamoeba histolytica
overige intestinale-ziekten door protozoën (A07.-)

acute amoebendysenterie

lp

acute amoebiasis
intestinale amoebiasis NNO

ur

Inclusie:
Exclusie:

po

se
s

A05.3

chronische intestinale amoebiasis

A06.2

amoebencolitis, niet-dysenterisch

A06.3

intestinaal amoeboom

io

na

A06.1

at

amoeboom NNO
A06.4†

amoebenabces van lever (K77.0*)

uc

leveramoebiasis

A06.5†

amoebenabces van long én lever (J99.8*)

ed

amoebenabces van long én lever met pneumonie (J17.3*)

A06.6†

amoebenabces van hersenen (G07*)
amoebenabces van hersenen én lever én long

huidamoebiasis

A06.8

amoebeninfectie van overige gespecificeerde lokalisaties

Fo
r

A06.7

A06.9

I.4

on
ly

A05.2

amoeben:
• appendicitis
• balanitis† (N51.2*)
amoebiasis, niet-gespecificeerd
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A07

overige intestinale ziekten door protozoën

A07.0

balantidiasis

giardiasis [lambliasis]

A07.2

cryptosporidiosis

A07.3

isosporiasis
infectie door Isospora belli en Isospora hominis
intestinale coccidiosis
isosporosis

A07.8

overige gespecificeerde intestinale ziekten door protozoën

na

lp

ur

intestinale ziekte door protozoën, niet-gespecificeerd
diarree door flagellaten
protozoaire:
• colitis
• diarree
• dysenterie

A08

po

intestinale microsporidiose
intestinale trichomoniasis
sarcocystosis
sarcosporidiosis
A07.9

se
s

A07.1

on
ly

dysenterie door Balantidium

virale en overige gespecificeerde intestinale infecties
influenza met aandoening van maag-darmkanaal (J09, J10.8, J11.8)

io

Exclusie:

enteritis door rotavirus

A08.1

acute gastro-enteropathie door norovirus

at

A08.0

uc

enteritis door klein rond-virus
norovirus enteritis

enteritis door adenovirus

ed

A08.2

overige gespecificeerde virale enteritis

A08.4

intestinale virusinfectie, niet-gespecificeerd

Fo
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A08.3

A08.5

virale:
• enteritis NNO
• gastro-enteritis NNO
• gastro-enteropathie NNO
overige gespecificeerde intestinale infecties

I.5
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overige gastro-enteritis en colitis van verondersteld infectieuze en nietgespecificeerde oorsprong
Exclusie:

A09.0

door bacteriën, protozoën, virussen en overige gespecificeerde
infectieuze agentia (A00-A08)
niet-infectieuze diarree (K52.9)
niet-infectieuze diarree, neonataal (P78.3)

on
ly

A09

overige en niet-gespecificeerde gastro-enteritis en colitis van infectieuze
oorsprong

gastro-enteritis en colitis van niet-gespecificeerde oorsprong

lp

A09.9

ur

po

se
s

catarre van darm of ingewand
diarree:
• acuut bloederig
• acuut hemorragisch
• acuut waterig
• dysenterisch
• epidemisch
infectieuze of septische:
• colitis
niet-gespecificeerd als hemorragisch
• enteritis
• gastro-enteritis
infectieuze (neonatale) diarree, niet-gespecificeerd

at

tuberculose van ademhalingsstelsel, bacteriologisch en histologisch
bevestigd

ed

A15

infecties door Mycobacterium tuberculosis en Mycobacterium bovis
congenitale tuberculose (P37.0)
late gevolgen van tuberculose (B90.-)
pneumoconiose samengaand met tuberculose (J65)
silicotuberculose (J65)
HIV-ziekte leidend tot tuberculose (B20.0)

uc

Inclusie:
Exclusie:

io

tuberculose
(A15-A19)

na

neonatale diaree NNO
Exclusie: onbepaalde colitis K52.3

Fo
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A15.0

I.6

longtuberculose, bevestigd door microscopisch sputumonderzoek met of
zonder kweek
tuberculose van long, bacteriologisch bevestigd
tuberculeuze:
• bronchiëctasie
bevestigd door microscopisch sputumonderzoek met of zonder
• longfibrose
kweek
• pneumonie
• pneumothorax
Exclusie: alleen door kweek bevestigd

BEPAALDE INFECTIEZIEKTEN EN PARASITAIRE AANDOENINGEN (A00-B99)
A15.1

longtuberculose, alleen door kweek bevestigd
aandoeningen vermeld onder A15.0, alleen door kweek bevestigd

A15.2

longtuberculose, histologisch bevestigd

A15.3

on
ly

aandoeningen vermeld onder A15.0, histologisch bevestigd
longtuberculose, bevestigd door niet-gespecificeerde onderzoeksmethode
aandoeningen vermeld onder A15.0, bevestigd maar niet-gespecificeerd als
bacteriologisch of histologisch

tuberculose van intrathoracale lymfeklieren, bacteriologisch en histologisch
bevestigd

se
s

A15.4

A15.6

bacteriologisch en histologisch bevestigd

na

tuberculose van:
• bronchus
• glottis
• larynx
• trachea

ur

tuberculose van larynx, trachea en bronchus, bacteriologisch en histologisch
bevestigd

lp

A15.5

po

tuberculose van lymfeklieren (van):
• hilus
bacteriologisch en histologisch bevestigd
• mediastinaal
• tracheobronchiaal
Exclusie: gespecificeerd als primair (A15.7)

tuberculeuze pleuritis, bacteriologisch en histologisch bevestigd

primaire tuberculose van ademhalingsstelsel, bacteriologisch en histologisch
bevestigd

uc

A15.7

at

io

tuberculeus empyeem
bacteriologisch en histologisch bevestigd
tuberculose van pleura
Exclusie: bij primaire tuberculose van ademhalingsstelsel, bacteriologisch en
histologisch bevestigd (A15.7)

overige gespecificeerde vormen van tuberculose van ademhalingsstelsel,
bacteriologisch en histologisch bevestigd

Fo
r

ed

A15.8

A15.9

mediastinale tuberculose
nasofaryngeale tuberculose
tuberculose van:
• neus
• sinus [elke neusbijholte]

bacteriologisch en histologisch bevestigd

tuberculose van ademhalingsstelsel niet-gespecificeerd, bacteriologisch en
histologisch bevestigd

I.7
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tuberculose van ademhalingsstelsel, niet bacteriologisch of histologisch
bevestigd

A16.0

longtuberculose, bacteriologisch en histologisch negatief
tuberculeuze:
• bronchiëctasie
• longfibrose
• pneumonie
• pneumothorax

A16.1

bacteriologisch en histologisch negatief

on
ly

A16

longtuberculose, bacteriologisch en histologische onderzoek niet verricht

A16.3

NNO (zonder vermelding van bacteriologische of histologische
bevestiging)

lp

longtuberculose
tuberculeuze:
• bronchiëctasie
• longfibrose
• pneumonie
• pneumothorax

po

longtuberculose, zonder vermelding van bacteriologische of histologische
bevestiging

ur

A16.2

se
s

aandoeningen vermeld onder A16.0, bacteriologisch en histologisch onderzoek niet
verricht

tuberculose van intrathoracale lymfeklieren, zonder vermelding van
bacteriologische of histologische bevestiging

ed

tuberculose van:
• bronchus
• glottis
• larynx
• trachea

Fo
r

A16.5

A16.7

(A16.7)

tuberculose van larynx, trachea en bronchus, zonder vermelding van
bacteriologische of histologische bevestiging

uc

A16.4

NNO (zonder vermelding van
bacteriologische of histologische
bevestiging)

at

io

na

tuberculose van lymfeklieren (van):
• hilus
• intrathoracaal
• mediastinaal
• tracheobronchiaal
Exclusie: gespecificeerd als primair

NNO (zonder vermelding van bacteriologische of histologische
bevestiging)

tuberculeuze pleuritis, zonder vermelding van bacteriologische of
histologische bevestiging
tuberculeus:
NNO (zonder vermelding van bacteriologische of
• empyeem
histologische bevestiging)
• pleuritis
tuberculose van pleura
Exclusie: bij primaire tuberculose van ademhalingsstelsel (A16.7)

primaire tuberculose van ademhalingsstelsel zonder vermelding van
bacteriologische of histologische bevestiging
primair tuberculeus complex
primaire tuberculose van ademhalingsstelsel NNO

I.8
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overige gespecificeerde vormen van tuberculose van ademhalingsstelsel,
zonder vermelding van bacteriologische of histologische bevestiging
tuberculose (van):
• mediastinaal
• nasofaryngeaal
• neus
• sinus [elke neusbijholte]

on
ly

A16.9

NNO (zonder vermelding van bacteriologische of
histologische bevestiging)

tuberculose van ademhalingsstelsel niet-gespecificeerd, zonder vermelding
van bacteriologische of histologische bevestiging
tuberculose NNO
tuberculose van ademhalingsstelsel NNO

A17†

tuberculose van zenuwstelsel

A17.0†

tuberculeuze meningitis (G01*)

meningeaal tuberculoom (G07*)
tuberculoom van meningen

overige tuberculose van zenuwstelsel

lp

A17.8†

ur

A17.1†

po

tuberculeuze leptomeningitis
tuberculose van meningen (cerebraal)(spinaal)

se
s

A16.8

io

na

tuberculeus:
• hersenabces (G07*)
• meningo-encefalitis (G05.0*)
• myelitis (G05.0*)
• polyneuropathie (G63.0*)
tuberculoom
van ruggenmerg / hersenen (G07*)
tuberculose
tuberculose van zenuwstelsel, niet-gespecificeerd (G99.8*)

A18

tuberculose van overige organen

uc

at

A17.9†

tuberculose van botten en gewrichten
tuberculeuze:
• artritis (M01.1*)
• botnecrose (M90.0*)
• mastoïditis (H75.0*)
• osteïtis (M90.0*)
• osteomyelitis (M90.0*)
• synoviitis (M68.0*)
• tendovaginitis (M68.0*)
tuberculose van:
• heup (M01.1*)
• knie (M01.1*)
• wervelkolom (M49.0*)

Fo
r

ed

A18.0†
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tuberculose van urogenitaal stelsel
tuberculose van:
• blaas† (N33.0*)
• cervix† (N74.0*)
• nier† (N29.1*)
• mannelijke geslachtsorganen† (N51.-*)
• ureter† (N29.1*)
tuberculeus ontstekingsproces in vrouwelijk bekken† (N74.1*)
A18.2

tuberculeuze perifere lymfadenopathie

on
ly

A18.1

A18.4

na

lp

tuberculeuze:
• ascites
• enteritis† (K93.0*)
• peritonitis† (K67.3*)
tuberculose (van):
• anus en rectum† (K93.0*)
• darm (dikke)(dunne)† (K93.0*)
• retroperitoneaal (lymfeklieren)

po

tuberculose van darmen, peritoneum en mesenteriale klieren

ur

A18.3

se
s

tuberculeuze adenitis
Exclusie: tuberculeuze tracheobronchiale adenopathie (A15.4, A16.3)
tuberculose van lymfeklieren:
• intrathoracaal (A15.4, A16.3)
• mesenteriaal en retroperitoneaal (A18.3)

tuberculose van huid en subcutaan weefsel

ed

uc

at

io

erythema induratum, tuberculeus
lupus:
• exedens
• vulgaris:
• NNO
• van ooglid† (H03.1*)
scrofuloderma
Exclusie: lupus erythematodes (L93.-)
lupus erythematodes disseminatus (M32.-)

Fo
r

A18.5

A18.6

tuberculose van oog
tuberculeuze:
• choroïdoretinitis† (H32.0*)
• episcleritis† (H19.0*)
• interstitiële keratitis† (H19.2*)
• iridocyclitis† (H22.0*)
• keratoconjunctivitis (interstitieel)(flyctenulair)† (H19.2*)
Exclusie: lupus vulgaris van ooglid (A18.4)

tuberculose van oor
tuberculeuze otitis media† (H67.0*)
Exclusie: tuberculeuze mastoïditis (A18.0†)

I.10
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A18.7†

tuberculose van bijnieren (E35.1*)
ziekte van Addison, tuberculeus

A18.8

tuberculose van overige gespecificeerde organen

on
ly

tuberculeuze cerebrale arteriitis† (I68.1*)
tuberculose van:
• endocard† (I39.8*)
• myocard† (I41.0*)
• oesofagus† (K23.0*)
• pericard† (I32.0*)
• schildklier† (E35.0*)

miliaire tuberculose
Inclusie: tuberculeuze polyserositis
tuberculose:
• gedissemineerd
• gegeneraliseerd

A19.0

acute miliaire tuberculose van één gespecificeerde lokalisatie

A19.1

acute miliaire tuberculose van multipele lokalisaties

A19.2

acute miliaire tuberculose, niet-gespecificeerd

A19.8

overige gespecificeerde vormen van miliaire tuberculose

A19.9

miliaire tuberculose, niet-gespecificeerd

na

lp

ur

po

se
s

A19

at

io

bepaalde bacteriële-zoönosen
(A20-A28)
A20

pest

uc

Inclusie:

builenpest

ed

A20.0

infectie door Yersinia pestis

cellulocutane vorm van pest

A20.2

pneumonische vorm van pest

Fo
r

A20.1

A20.3

meningitis door pest

A20.7

septikemische pest

A20.8

overige gespecificeerde vormen van pest
Abortieve pest
asymptomatische pest
Pestis minor
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A20.9

pest, niet-gespecificeerd

A21

tularemie
deer fly fever
infectie door Francisella tularensis
rabbit fever

A21.0

ulceroglandulaire tularemie

A21.1

oculoglandulaire tularemie

on
ly

Inclusie:

A21.2

pulmonale tularemie

A21.3

gastro-intestinale tularemie

se
s

oftalmische tularemie

po

abdominale tularemie
gegeneraliseerde tularemie

A21.8

overige gespecificeerde vormen van tularemie

A21.9

tularemie, niet-gespecificeerd

A22

antrax
Inclusie:

lp

infectie door Bacillus anthracis

cutane antrax

na

A22.0

ur

A21.7

pulmonale antrax

at

A22.1

io

carbunculus contagiosus (malignus)
miltvuurkarbunkel
pustula maligna

uc

antrax door inhalatie
voddenrapersziekte
wolsorteerdersziekte

gastro-intestinale antrax

ed

A22.2

sepsis door antrax

A22.8

overige gespecificeerde vormen van antrax

Fo
r

A22.7

meningitis door antrax† (G01*)

A22.9

antrax, niet-gespecificeerd

A23

brucellose
Inclusie: febris undulans
Malta-koorts
Middellandse-Zeekoorts

I.12

brucellose door Brucella melitensis

A23.1

brucellose door Brucella abortus

A23.2

brucellose door Brucella suis

A23.3

brucellose door Brucella canis

A23.8

overige gespecificeerde vormen van brucellose

A23.9

brucellose, niet-gespecificeerd

A24

kwade droes en melioidosis

A24.0

kwade droes
infectie door Burkholderia mallei
infectie door Pseudomonas mallei
malleus
acute en snel uitbreidende melioidosis

ur

A24.1

po

se
s

A23.0

on
ly

BEPAALDE INFECTIEZIEKTEN EN PARASITAIRE AANDOENINGEN (A00-B99)

lp

melioidosis:
• pneumonie
• sepsis

subacute en chronische melioidosis

A24.3

overige gespecificeerde vormen van melioidosis

A24.4

melioidosis, niet-gespecificeerd

na

A24.2

at

io

infectie door Burkholderia pseudomallei NNO
infectie door Pseudomonas pseudomallei NNO
ziekte van Whitmore

rattenbeetziekte

uc

A25
A25.0

spirillose

ed

sodokoe

Fo
r

A25.1

streptobacillose
epidemisch artritisch erytheem
Haverhill-koorts
streptobacillaire rattenbeetziekte

A25.9

rattenbeetziekte, niet-gespecificeerd

A26

erysipeloïd

A26.0

cutaan erysipeloïd
erythema migrans

A26.7

sepsis door Erysipelothrix

I.13

A26.8

overige gespecificeerde vormen van erysipeloïd

A26.9

erysipeloïd, niet-gespecificeerd

A27

leptospirose

A27.0

leptospirosis icterohaemorrhagica

on
ly
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leptospirose door Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae
ziekte van Weil
overige gespecificeerde vormen van leptospirose

A27.9

leptospirose, niet-gespecificeerd

A28

overige bacteriële zoönosen, niet elders geclassificeerd

A28.0

pasteurellose

A28.1

kattenkrabziekte

po

extra-intestinale yersiniose

enteritis door Yersinia enterocolitica (A04.6)
pest (A20.-)

lp

Exclusie:

ur

cat-scratch fever
A28.2

se
s

A27.8

overige gespecificeerde bacteriële zoönosen, niet elders geclassificeerd

A28.9

bacteriële zoönose, niet-gespecificeerd

na

A28.8

at

io

overige bacteriële ziekten
(A30-A49)

lepra [ziekte van Hansen]
Inclusie: infectie door Mycobacterium leprae
Exclusie: late gevolgen van lepra (B92)

uc

A30

lepra indeterminata

ed

A30.0

I lepra

Fo
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A30.1

A30.2

A30.3

tuberculoïde lepra
TT lepra
borderlinelepra, tuberculoìde vorm
BT lepra
borderlinelepra
BB lepra

A30.4

borderline lepra, lepromateuze vorm
BL lepra
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A30.5

lepromateuze lepra
LL lepra
overige gespecificeerde vormen van lepra

A30.9

lepra, niet-gespecificeerd

A31

infectie door overige mycobacteriën
Exclusie:

lepra (A30.-)
tuberculose (A15-A19)

longinfectie door Mycobacterium

se
s

A31.0

on
ly

A30.8

huidinfectie door Mycobacterium

lp

Boeroeli-ulcus
infectie door Mycobacterium:
• marinum
• ulcerans

ur

A31.1

po

infectie door Mycobacterium:
• avium
• intracellulare [Battey bacillus]
• kansasii

overige Mycobacterium-infecties

A31.9

Mycobacterium-infectie, niet-gespecificeerd

na

A31.8

atypische-Mycobacterium-infectie NNO
mycobacteriose NNO

listeriose
Inclusie:
Exclusie:

io

A32

at

voedselinfectie door Listeria
neonatale (gedissemineerde-) listeriose (P37.2)

cutane listeriose

A32.1†

meningitis en meningo-encefalitis door Listeria

uc

A32.0

ed

meningitis (G01*)
meningo-encefalitis (G05.0*)

door Listeria

sepsis door Listeria

A32.8

overige gespecificeerde vormen van listeriose

Fo
r

A32.7

cerebrale arteriitis† (I68.1*)
door Listeria
endocarditis† (I39.8*)
oculoglandulaire listeriose door Listeria

A32.9

listeriose, niet-gespecificeerd

A33

tetanus neonatorum

A34

obstetrische tetanus
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A35

overige vormen van tetanus

A36

difterie

A36.0

faryngeale difterie

on
ly

tetanus NNO
Exclusie: tetanus:
• neonatorum (A33)
• obstetrisch (A34)

A36.1

nasofaryngeale difterie

A36.2

laryngeale difterie

se
s

difterische membraneuze-angina
tonsillaire difterie

cutane difterie
Exclusie:

overige gespecificeerde vormen van difterie

na

difterische:
• conjunctivitis† (H13.1*)
• myocarditis† (I41.0*)
• polyneuritis† (G63.0*)

ur

A36.8

erythrasma (L08.1)

lp

A36.3

po

difterische laryngotracheïtis

difterie, niet-gespecificeerd

A37

kinkhoest

A37.0

kinkhoest door Bordetella pertussis

A37.1

kinkhoest door Bordetella parapertussis

A37.8

kinkhoest door overige gespecificeerde Bordetella species

A37.9

kinkhoest, niet-gespecificeerd

ed

uc

at

io

A36.9

A38

roodvonk

Fo
r

scarlatina
Exclusie:

keelpijn door streptokokken (J02.0)

A39

meningokokkeninfectie

A39.0†

meningitis door meningokokken (G01*)

A39.1†

syndroom van Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)
adrenaal syndroom
hemorragische adrenalitis

A39.2

I.16

acute meningokokkemie

door meningokokken
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A39.3

chronische meningokokkemie

A39.4

meningokokkemie, niet-gespecificeerd

A39.5†

hartaandoening door meningokokken
carditis NNO (I52.0*)
endocarditis (I39.8*)
myocarditis (I41.0*)
pericarditis (I32.0*)

overige gespecificeerde meningokokkeninfecties

se
s

A39.8

door meningokokken

on
ly

meningokokkenbacteriëmie NNO

meningokokkeninfectie, niet-gespecificeerd
meningokokkenziekte NNO

sepsis door streptokokken
Exclusie: na:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O03O07, O08.0)
• immunisatie (T88.0)
• infusie, transfusie en therapeutische injectie (T80.2)
• medische verrichting (T81.4)
neonataal (P36.0-P36.1)
puerperaal (O85)
tijdens bevalling (O75.3)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (R57.2) om septische shock
aan te geven.

uc

at

io

na

lp

A40

ur

A39.9

po

artritis† (M01.0*)
conjunctivitis† (H13.1*)
door meningokokken
encefalitis† (G05.0*)
retrobulbaire neuritis† (H48.1*)
artritis na meningokokkeninfectie† (M03.0*)

sepsis door Streptococcus, groep A

A40.1

sepsis door Streptococcus, groep B

A40.2

sepsis door Streptococcus, groep D en Enterococcus

A40.3

sepsis door Streptococcus pneumoniae

Fo
r

ed

A40.0

sepsis door pneumokokken

A40.8

sepsis door overige gespecificeerde streptokokken

A40.9

sepsis door streptokokken, niet-gespecificeerd
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A41

overige sepsis
Exclusie:

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

bacteriëmie NNO (A49.9)
sepsis na:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O03O07, O08.0)
• immunisatie (T88.0)
• infusie, transfusie of therapeutische injectie (T80.2)
• medische verrichting (T81.4)
sepsis (door)(bij):
• actinomycose (A42.7)
• antrax (A22.7)
• Candida (B37.7)
• Erysipelothrix (A26.7)
• extra-intestinale yersiniose (A28.2)
• gonokokken (A54.8)
• herpesvirus (B00.7)
• Listeria (A32.7)
• meningokokken (A39.2-A39.4)
• neonataal (P36.-)
• puerperaal (O85)
• streptokokken (A40.-)
• tularemie (A21.7)
septische:
• melioidosis (A24.1)
• pest (A20.7)
tijdens bevalling (O75.3)
toxische-shocksyndroom (A48.3)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (R57.2) om septische shock
aan te geven.

sepsis door Staphylococcus aureus

A41.1

sepsis door overige gespecificeerde stafylokokken

uc

at

A41.0

sepsis door coagulasenegatieve stafylokokken

sepsis door niet-gespecificeerde stafylokokken

ed

A41.2

stafylokokkensepsis NNO

Fo
r

A41.3
A41.4

A41.5

sepsis door Haemophilus influenzae
sepsis door anaeroben
Exclusie:

gasgangreen (A48.0)

sepsis door overige gramnegatieve organismen
gramnegatieve sepsis NNO

A41.8

overige gespecificeerde sepsis

A41.9

sepsis, niet-gespecificeerd
septikemie
septische shock
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actinomycose
Exclusie:

actinomycetoom (B47.1)

pulmonale actinomycose

A42.1

abdominale actinomycose

A42.2

cervicofaciale actinomycose

A42.7

actinomycotische sepsis

A42.8

overige gespecificeerde vormen van actinomycose

A42.9

actinomycose, niet-gespecificeerd

A43

nocardiose

A43.0

pulmonale nocardiose

A43.1

cutane nocardiose

A43.8

overige gespecificeerde vormen van nocardiose

A43.9

nocardiose, niet-gespecificeerd

A44

bartonellose

A44.0

systemische bartonellose

po
ur

lp

na

io

Oroya-koorts
A44.1

se
s

A42.0

on
ly

A42

cutane en mucocutane bartonellose

overige gespecificeerde vormen van bartonellose

uc

A44.8

at

verruga peruana

bartonellose, niet-gespecificeerd

A46

erysipelas

ed

A44.9

Exclusie:

Fo
r

A48

A48.0

erysipelas post partum of puerperaal (O86.8)

overige bacteriële-ziekten, niet elders geclassificeerd
Exclusie: actinomycetoom (B47.1)

gasgangreen
cellulitis
myonecrose

door Clostridium

A48.1

legionellose [veteranenziekte]

A48.2

niet-pneumonische legionairsziekte [Pontiac-koorts]
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toxischeshocksyndroom
Exclusie:
A48.4

endotoxischeshock NNO (R57.8)
sepsis NNO (A41.9)

Brazilian purpuric fever
systemische infectie door Haemophilus aegyptius

A48.8

overige gespecificeerde bacteriële-ziekten

A49

bacteriële infectie van niet-gespecificeerde lokalisatie

bacteriële agentia als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken (B95-B96)
infectie door:
• Chlamydia NNO (A74.9)
• meningokokken NNO (A39.9)
• rickettsia's NNO (A79.9)
• spirocheten NNO (A69.9)

po

se
s

Exclusie:

on
ly

A48.3

stafylokokkeninfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd

A49.1

streptokokkeninfectie en enterokokkeninfectie, lokalisatie
niet-gespecificeerd

A49.2

infectie door Haemophilus influenzae, lokalisatie niet-gespecificeerd

A49.3

infectie door Mycoplasma, lokalisatie niet-gespecificeerd

A49.8

overige gespecificeerde bacteriële infecties, lokalisatie niet-gespecificeerd

A49.9

bacteriële infectie, niet-gespecificeerd

io

na

lp

ur

A49.0

at

bacteriëmie NNO

uc

infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht
(A50-A64)
niet door gonokokken veroorzaakte en niet-specifieke urethritis (N34.1)
ziekte van Reiter (M02.3)
ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] (B20-B24)

ed

Exclusie:

Fo
r

A50

I.20

congenitale syfilis
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A50.0

vroege congenitalesyfilis, symptomatisch

A50.1

se
s

on
ly

Elke congenitale syfilitische aandoening gespecificeerd als vroeg of zich
manifesterend binnen twee jaar na geboorte.
vroege congenitalesyfilis:
• cutaan
• mucocutaan
• visceraal
vroege congenitale syfilitische-:
• faryngitis
• oculopathie
• osteochondropathie
• pneumonie
• rinitis
• laryngitis
vroege congenitalesyfilis, latent

vroege congenitalesyfilis, niet-gespecificeerd

ur

A50.2

po

congenitale syfilis zonder klinische verschijnselen, met positieve serologischereactie
en negatieve liquortest, binnen twee jaar na geboorte

congenitale syfilis NNO minder dan twee jaar na geboorte
late congenitale syfilitische-oculopathie

lp

A50.3

late congenitale neurosyfilis [juveniele neurosyfilis]

io

A50.4

na

late congenitale syfilitische-:
• interstitiële-keratitis† (H19.2*)
• oculopathie NEC (H58.8*)
Exclusie: trias van Hutchinson (A50.5)

Fo
r

ed

uc

at

dementia paralytica juvenilis
juveniele:
• algemene parese
• tabes dorsalis
• taboparetische neurosyfilis
late congenitale syfilitische:
• encefalitis† (G05.0*)
• meningitis† (G01*)
• polyneuropathie† (G63.0*)
Exclusie: trias van Hutchinson (A50.5)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om ermee samenhangende
psychische stoornis aan te geven
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A50.5

overige late congenitalesyfilis, symptomatisch

A50.6

se
s

on
ly

Elke congenitale syfilitische aandoening gespecificeerd als laat of zich
manifesterend vanaf tweede jaar na geboorte.
gewrichten van Clutton† (M03.1*)
Hutchinson-:
• tanden
• trias
late congenitale:
• cardiovasculaire-syfilis† (I98.0*)
• syfilitische-:
• artropathie† (M03.1*)
• osteochondropathie† (M90.2*)
syfilitische zadelneus
late congenitalesyfilis, latent

A50.7

po

congenitale syfilis zonder klinische verschijnselen, met positieve serologischereactie en negatieve liquortest, vanaf twee jaar na geboorte
late congenitale syfilis, niet-gespecificeerd

ur

congenitale syfilis NNO vanaf twee jaar na geboorte
congenitale syfilis, niet-gespecificeerd

A51

vroege syfilis

A51.0

primaire genitalesyfilis

na

lp

A50.9

syfilitische sjanker NNO
primaire analesyfilis

A51.2

primaire syfilis van overige lokalisaties

A51.3

secundaire syfilis van huid en slijmvliezen

at

io

A51.1

ed

uc

condyloma latum
syfilitische-:
• alopecia† (L99.8*)
• leukodermie† (L99.8*)
• plaque muqueuse

Fo
r

A51.4
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overige secundairesyfilis
secundair syfilitisch:
• iridocyclitis† (H22.0*)
• lymfadenopathie
• meningitis† (G01*)
• myositis† (M63.0*)
• oculopathie NEC† (H58.8*)
• ontstekingsproces in vrouwelijk bekken† (N74.2*)
• periostitis† (M90.1*)
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A51.5

vroege syfilis, latent

A52

late syfilis

A52.0†

cardiovasculaire syfilis

A52.1

symptomatische neurosyfilis

ur

cardiovasculaire syfilis NNO (I98.0*)
syfilitisch(e):
• aneurysma van aorta (I79.0*)
• aorta-insufficiëntie (I39.1*)
• aortitis (I79.1*)
• cerebrale-arteriitis (I68.1*)
• endocarditis NNO (I39.8*)
• myocarditis (I41.0*)
• pericarditis (I32.0*)
• pulmonale-regurgitatie (I39.3*)

se
s

vroege syfilis, niet-gespecificeerd

po

A51.9

on
ly

syfilis (verworven) zonder klinische verschijnselen, met positieve serologische
reactie en negatieve liquortest, binnen twee jaar na infectie

asymptomatische neurosyfilis

uc

A52.2

at

io

na

lp

late syfilitische:
• encefalitis† (G05.0*)
• meningitis† (G01*)
• retrobulbaire-neuritis† (H48.1*)
• neuritis acustica† (H94.0*)
• opticusatrofie† (H48.0*)
• polyneuropathie† (G63.0*)
syfilitisch parkinsonisme† (G22*)
syfilitische (tabetische) artropathie† (M14.6*)
tabes dorsalis
Exclusie: artropathie van Charcot (G98†)

A52.3

neurosyfilis, niet-gespecificeerd
van centraal zenuwstelsel NNO

Fo
r

ed

gumma (syfilitisch)
syfilis (laat)
syfiloom
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A52.7

overige symptomatische late syfilis

late syfilis, latent

ur

A52.8

po

se
s

on
ly

glomerulaire aandoening bij syfilis† (N08.0*)
gumma (syfilitisch)
elke lokalisatie, behalve die geclassificeerd onder A52.0late of tertiaire syfilis
A52.3
late syfilitische:
• bursitis† (M73.1*)
• choroïdoretinitis† (H32.0*)
• episcleritis† (H19.0*)
• leukodermie† (L99.8*)
• oculopathie NEC† (H58.8*)
• ontstekingsproces in vrouwelijk bekken† (N74.2*)
• peritonitis† (K67.2*)
syfilis [stadium niet-gespecificeerd] van:
• bot† (M90.2*)
• lever† (K77.0*)
• long† (J99.8*)
• spier† (M63.0*)
• synovium† (M68.0*)

lp

syfilis (verworven) zonder klinische verschijnselen, met positieve serologische
reactie en negatieve liquortest, vanaf tweede jaar na infectie.
late syfilis, niet-gespecificeerd

A53

overige en niet-gespecificeerde syfilis

A53.0

latente syfilis, niet-gespecificeerd als vroeg of laat

na

A52.9

syfilis, niet-gespecificeerd

at

A53.9

io

latente syfilis NNO
positieve serologische reactie voor syfilis

gonokokkeninfectie

ed

A54

uc

infectie door Treponema pallidum NNO
syfilis (verworven) NNO
Exclusie: syfilis NNO leidend tot dood voor derde levensjaar (A50.2)

Fo
r

A54.0

A54.1

gonokokkeninfectie van onderste deel van tractus urogenitalis zonder
periurethraal abces of abces van accessoire klier
cervicitis
cystitis
door gonokokken NNO
urethritis
vulvovaginitis
Exclusie: met:
• abces van urogenitale klier (A54.1)
• periurethraal abces (A54.1)

gonokokkeninfectie van onderste deel van tractus urogenitalis met
periurethraal abces en abces van accessoire klier
gonokokkenabces van klier van Bartholin

I.24
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A54.2

pelviperitonitis en overige urogenitale infectie door gonokokken
epididymitis† (N51.1*)
ontstekingsproces in vrouwelijk bekken† (N74.3*)
orchitis† (N51.1*)
prostatitis† (N51.0*)
Exclusie: peritonitis door gonokokken (A54.8)

conjunctivitis† (H13.1*)
iridocyclitis† (H22.0*)
ophthalmia neonatorum
A54.4†

on
ly

gonokokkeninfectie van oog
door gonokokken

gonokokkeninfectie van bewegingsapparaat
artritis (M01.3*)
bursitis (M73.0*)
osteomyelitis (M90.2*)
synoviitis (M68.0*)
tendovaginitis (M68.0*)

po

door gonokokken

se
s

A54.3

door gonokokken

gonokokkenfaryngitis

A54.6

gonokokkeninfectie van anus en rectum

A54.8

overige gespecificeerde gonokokkeninfecties

lp

ur

A54.5

uc

at

io

na

endocarditis† (I39.8*)
hersenabces† (G07*)
huidafwijkingen
meningitis† (G01*)
door gonokokken
myocarditis† (I41.0*)
pericarditis† (I32.0*)
peritonitis† (K67.1*)
pneumonie† (J17.0*)
sepsis
Exclusie: pelviperitonitis door gonokokken (A54.2)

gonokokkeninfectie, niet-gespecificeerd

A55

lymphogranuloma (venereum) door Chlamydia

Fo
r

ed

A54.9

A56

bubo tropicus of climaticus
esthiomène
lymphogranuloma inguinale
ziekte van Durand-Nicolas-Favre

overige seksueel overdraagbare Chlamydia-infecties
Inclusie:
Exclusie:

seksueel overdraagbare aandoeningen door Chlamydia trachomatis
aandoeningen geclassificeerd onder A74.lymfogranuloom (A55)
neonatale:
door Chlamydia
• conjunctivitis (P39.1)
• pneumonie (P39.1)
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Chlamydia-infectie van onderste deel van urogenitaal stelsel
cervicitis
cystitis
urethritis
vulvovaginitis
A56.1

door Chlamydia

on
ly

A56.0

Chlamydia-infectie van pelviperitoneum en overige delen van urogenitaal
stelsel
epididymitis† (N51.1*)
ontstekingsproces van vrouwelijk bekken† (N74.4*)
orchitis† (N51.1*)

door Chlamydia

Chlamydia-infectie van urogenitaal stelsel, niet-gespecificeerd

A56.3

Chlamydia-infectie van anus en rectum

A56.4

Chlamydia-infectie van farynx

A56.8

seksueel overdraagbare Chlamydia-infectie van overige lokalisaties

A57

chancroïd

A58

granuloma inguinale

A59

trichomoniasis

A59.0

po

ur

intestinale trichomoniasis (A07.8)

io

Exclusie:

na

donovanosis

lp

ulcus molle [zachte sjanker]

se
s

A56.2

urogenitale trichomoniasis

at

leukorroe (vaginalis)
prostatitis† (N51.0*)

door Trichomonas (vaginalis)

trichomoniasis van overige gespecificeerde lokalisaties

A59.9

trichomoniasis, niet-gespecificeerd

ed

uc

A59.8

anogenitale herpesvirusinfecties [herpes simplex]

A60.0

herpesvirusinfectie van geslachtsorganen en overige delen van urogenitaal
stelsel

Fo
r

A60

herpesvirusinfectie van genitaal stelsel:
• mannelijk† (N51.-*)
• vrouwelijk† (N77.0*-N77.1*)

A60.1

herpesvirusinfectie van perianale huid en rectum

A60.9

anogenitale herpesvirusinfectie, niet-gespecificeerd
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A63

overige hoofdzakelijk seksueel overdraagbare aandoeningen, niet elders
geclassificeerd
Exclusie:

molluscum contagiosum (B08.1)
papilloom van cervix (D26.0)

anogenitale (venerische) wratten

A63.8

overige gespecificeerde hoofdzakelijk seksueel overdraagbare
aandoeningen

A64

niet-gespecificeerde seksueel overdraagbare aandoening
geslachtsziekte NNO

leptospirose (A27.-)
syfilis (A50-A53)
bejel [bechel]
endemische syfilis
njovera
framboesia [yaws]

se
s

laesies in beginstadium van framboesia

at

A66.0

bouba
framboesia (tropica)
pian

io

Inclusie:

na

A66

ur

niet-venerische syfilis

lp

A65

po

overige ziekten door spirocheten
(A65-A69)
Exclusie:

on
ly

A63.0

uc

framboesia in beginstadium of primair
framboesia-ulcus in vroeg stadium
mother yaw
sjanker door framboesia

multipele papillomata en 'wet crab yaws'

ed

A66.1

framboesioom
pianoom
plantair of palmair papilloom door framboesia

Fo
r

A66.2

A66.3

overige vroege huidafwijkingen bij framboesia
cutane framboesia, minder dan vijf jaar na infectie
framboeside van vroege framboesia
vroege framboesia (cutaan) (maculair) (maculopapuleus) (micropapuleus)
(papuleus)
hyperkeratose bij framboesia
ghoul hand
hyperkeratose, palmair of plantair (vroeg)(laat) door framboesia
worm-eaten soles
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A66.4

gummata en ulcera door framboesia
gummateuze framboeside
nodulaire late-framboesia (ulcererend)

A66.5

gangosa

bot- en gewrichtsafwijkingen bij framboesia
ganglion
hydrartros
osteïtis
periostitis (hypertrofisch)
goundou
gumma, bot
gummateuze osteïtis of periostitis

overige verschijnselen van framboesia

A66.8

ur

framboesia van slijmvlies
juxta-articulaire noduli bij framboesia

se
s

A66.7

bij framboesia (laat)

po

A66.6

on
ly

rhinopharyngitis mutilans

latente framboesia

lp

framboesia zonder klinische verschijnselen, met positieve serologie
framboesia, niet-gespecificeerd

A67

pinta [carate]

A67.0

primaire laesies door pinta

na

A66.9

overgangslaesies bij pinta

at

A67.1

bij pinta [carate]

io

papel (primair)
sjanker (primair)

bij pinta [carate]

uc

erythemateuze plaques
hyperchrome afwijkingen
hyperkeratose
pintiden

late laesies bij pinta

Fo
r

ed

A67.2

A67.3

cardiovasculaire afwijkingen† (I98.1*)
huidafwijkingen:
• achroom
door pinta [carate]
• cicatricieel
• dyschroom

gemengde laesies door pinta
achrome met hyperchrome huidafwijkingen door pinta [carate]

A67.9

pinta, niet-gespecificeerd

A68

febris recurrens [Relapsing Fever]
Exclusie: Lyme-ziekte (A69.2)
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A68.0

door luizen overgebrachte febris recurrens
febris recurrens door Borrelia recurrentis

A68.1

door teken overgebrachte febris recurrens

A68.9

febris recurrens, niet-gespecificeerd

A69

overige spirocheten-infecties

A69.0

stomatitis ulcerosa necroticans

on
ly

febris recurrens door elke Borrelia species anders dan Borrelia recurrentis

overige infecties van Plaut-Vincent

Lyme-ziekte

na

A69.2

lp

ur

angina van Plaut-Vincent
faryngitis door fusiforme spirocheten
gingivitis van Plaut-Vincent
loopgraafmond
necrotiserende ulcererende (acute):
• gingivitis
• gingivostomatitis
stomatitis door spirocheten

po

A69.1

se
s

cancrum oris
gangreen door fusiforme spirocheten
noma
stomatitis gangraenosa

erythema chronicum migrans door Borrelia burgdorferi
overige gespecificeerde spirocheteninfecties

A69.9

spirocheteninfectie, niet-gespecificeerd

at

io

A69.8

ed

uc

overige ziekten door Chlamydia
(A70-A74)

Fo
r

A70

infecties door Chlamydia psittaci
ornithosis
papegaaienziekte
psittacosis

A71

trachoom
Exclusie: late gevolgen van trachoom (B94.0)

A71.0

beginstadium van trachoom
trachoma dubium
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A71.1

actieve stadium van trachoom

trachoom, niet-gespecificeerd

A74

overige ziekten door Chlamydiae
Exclusie: neonatale:
• conjunctivitis (P39.1)
• pneumonie (P23.1)
pneumonie (J16.0)
seksueel overdraagbare aandoeningen (A55-A56)
conjunctivitis door Chlamydia (H13.1*)
paratrachoom

A74.8

overige gespecificeerde ziekten door Chlamydia

io

epidemische door luizen overgebrachte vlektyfus door Rickettsia prowazekii

uc

A75.0

rickettsiose door Neorickettsia sennetsu[Ehrlichia sennetsu]
(A79.8)

at

vlektyfus
Exclusie:

na

rickettsiosen
(A75-A79)

lp

Chlamydia-infectie, niet-gespecificeerd
clamydiosis NNO

A75

ur

peritonitis door Chlamydia† (K67.0*)
A74.9

po

A74.0†

epidemische vlektyfus (door luizen overgebracht)
klassieke vlektyfus

recidiverende vlektyfus [ziekte van Brill]

ed

A75.1

ziekte van Brill-Zinsser

Fo
r

A75.2

A75.3

vlektyfus door Rickettsia typhi
muriene vlektyfus (door vlooien overgebracht)
vlektyfus door Rickettsia tsutsugamushi
scrub typhus (door mijten overgebracht)
tsutsugamushikoorts

A75.9

vlektyfus, niet-gespecificeerd

A77

vlekkenkoorts [door teken overgebrachte rickettsiosen]
spotted fever [door teken overgebrachte rickettsiosen]

I.30

door
Chlamydia

se
s

A71.9

on
ly

granulaire conjunctivitis (trachomateus)
trachomateuze:
• folliculaire conjunctivitis
• pannus
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A77.0

vlekkenkoorts door Rickettsia rickettsii
Rocky-Mountain spotted fever
São Paulo-koorts
Exclusie: Kew-Garden spotted fever [door mijten overgebracht] (A79.1)
vlekkenkoorts door Rickettsia conorii

on
ly

A77.1

A77.2

se
s

Afrikaanse tekenvlektyfus
fièvre boutonneuse
Indiase tekenvlektyfus
Keniase tekenvlektyfus
Marseille koorts
mediterrane tekenkoorts
vlekkenkoorts door Rickettsia siberica

A77.3

vlekkenkoorts door Rickettsia australis

ur

Queensland-tekenvlektyfus

po

Noord-Aziatische tekenkoorts
Siberische tekenvlektyfus

overige gespecificeerde vormen van vlekkenkoorts

A77.9

vlekkenkoorts, niet-gespecificeerd

lp

A77.8

doorteken-overgebrachte vlektyfus NNO

Q-koorts
infectie door Coxiella burnetii

A79

overige rickettsiosen

A79.0

loopgraafkoorts

io

na

A78

rickettsiapokken door Rickettsia akari

uc

A79.1

at

febris quintana
wolhyniakoorts

ed

Kew-Garden spotted fever
vesiculeuze rickettsiose

A79.8

overige gespecificeerde rickettsiosen
rickettsiose door Neorickettsia sennetsu[Ehrlichia sennetsu]

Fo
r

A79.9

rickettsiose, niet-gespecificeerd
rickettsia-infectie NNO

virusinfecties van centraal zenuwstelsel
(A80-A89)
Exclusie:

late gevolgen van:
• poliomyelitis (B91)
• virale encefalitis (B94.1)
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acute poliomyelitis

A80.0

acute paralytische poliomyelitis, samenhangend met vaccin

A80.1

acute paralytische poliomyelitis, geïmporteerd natuurlijk virus

A80.2

acute paralytische poliomyelitis, inheems natuurlijk virus

A80.3

acute paralytische poliomyelitis, overig en niet-gespecificeerd

A80.4

acute niet-paralytische poliomyelitis

A80.9

acute poliomyelitis, niet-gespecificeerd

A81

atypische virusinfecties van centraal zenuwstelsel
Inclusie:

prionziekten van centraal zenuwstelsel

ziekte van Creutzfeldt-Jakob
subacute spongiforme encefalopathie
subacute scleroserende panencefalitis

ur

A81.1

po

A81.0

se
s

A80

on
ly
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A81.2

lp

encefalitis met insluitlichaampjes van Dawson
scleroserende leuko-encefalopathie van Van Bogaert
progressieve multifocale leuko-encefalopathie

A81.8

na

multifocale leuko-encefalopathie NNO

overige gespecificeerde atypische virusinfecties van centraal zenuwstelsel

A81.9

io

kuru

atypische virusinfectie van centraal zenuwstelsel, niet-gespecificeerd

at

prionziekten van centraal zenuwstelsel NNO

rabiës [hondsdolheid]

uc

A82

sylvatische rabiës

A82.1

stadsrabiës

A82.9

rabiës, niet-gespecificeerd

A83

door muggen overgebrachte virale encefalitis

Fo
r

ed

A82.0

Inclusie:
Exclusie:

door muggen overgebrachte virale meningo-encefalitis
Venezolaanse equiene encefalitis (A92.2)

A83.0

Japanse (B-type) encefalitis

A83.1

Westelijke equine encefalitis

A83.2

Oostelijke equine encefalitis

A83.3

St Louis encefalitis

I.32
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A83.4

Australische encefalitis
Kunjin-virusziekte

A83.5

Californische encefalitis

on
ly

Californische meningo-encefalitis
La Crosse encefalitis
Rocio-virusziekte

A83.8

overige gespecificeerde door muggen overgebrachte virale encefalitis

A83.9

door muggen overgebrachte virale encefalitis, niet-gespecificeerd

se
s

A83.6

equine encefalitis NNO

door teken overgebrachte virale encefalitis
Inclusie: door teken overgebrachte virale meningo-encefalitis

A84.0

door teken overgebrachte Verre-Oosten encefalitis [Russische voorjaar/
zomer encefalitis]

A84.1

door teken overgebrachte Centraal-Europese encefalitis

A84.8

overige gespecificeerde door teken overgebrachte virale encefalitis

na

louping ill
Powassan encefalitis

lp

ur

po

A84

door teken overgebrachte virale encefalitis, niet-gespecificeerd

A85

overige virale encefalitis, niet elders geclassificeerd
Inclusie: gespecificeerde virale-:
• encefalomyelitis NEC
• meningo-encefalitis NEC
Exclusie: myalgische-encefalomyelitis (G93.3)
encefalitis door:
• bofvirus (B26.2)
• herpes zoster (B02.0)
• herpesvirus [herpes simplex] (B00.4)
• mazelenvirus (B05.0)
• poliomyelitisvirus (A80.-)
lymfocytaire choriomeningitis (A87.2)

Fo
r

ed

uc

at

io

A84.9

A85.0†

A85.1†

encefalitis door enterovirus (G05.1*)
encefalomyelitis door enterovirus
encefalitis door adenovirus (G05.1*)
meningo-encefalitis door adenovirus

A85.2

door artropoden overgebrachte virale encefalitis, niet-gespecificeerd
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A85.8

overige gespecificeerde virale encefalitis
encephalitis lethargica
ziekte van Economo-Cruchet

niet-gespecificeerde virale encefalitis
virale:
• encefalomyelitis NNO
• meningo-encefalitis NNO

A87

virale meningitis
meningitis door:
• bofvirus (B26.1)
• herpes zoster (B02.1)
• herpesvirus [herpes simplex] (B00.3)
• mazelenvirus (B05.1)
• poliomyelitisvirus (A80.-)

A87.0†

meningitis door enterovirus (G02.0*)

ur

meningitis door:
• Coxsackie-virus
• ECHO-virus

po

se
s

Exclusie:

on
ly

A86

meningitis door adenovirus (G02.0*)

A87.2

lymfocytaire choriomeningitis

na

lp

A87.1†

lymfocytaire meningo-encefalitis

overige gespecificeerde virale meningitis

A87.9

virale meningitis, niet-gespecificeerd

A88

overige virusinfecties van centraal zenuwstelsel, niet elders
geclassificeerd

at

io

A87.8

virale:
• encefalitis NNO (A86)
• meningitis NNO (A87.9)

ed

uc

Exclusie:

exanthemateuze koorts door enterovirus [Boston-exantheem]

A88.1

epidemische duizeligheid

Fo
r

A88.0

A88.8

overige gespecificeerde virusinfecties van centraal zenuwstelsel

A89

niet-gespecificeerde virusinfectie van centraal zenuwstelsel
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A92

overige door muggen overgebrachte virale koorts
Exclusie:

A92.0

Ross River-ziekte (B33.1)

Chikungunya-virusziekte

A92.1

O'nyong-nyong-koorts

A92.2

Venezolaanse equiene koorts

se
s

Chikungunya-koorts (Chikungunya-hemorragische-koorts)

po

Venezolaanse equine-:
• encefalitis
• encefalomyelitis-virusziekte
A92.3

infectie door West-Nijl-virus

Rift Valley-koorts

A92.5

zikavirusziekte

lp

A92.4

ur

West-Nijl-koorts

on
ly

door artropoden overgebrachte virale koorts en virale
hemorragische koorts
(A92-A99)

io

na

zika NNO
zikavirus:
• infectie
• koorts
Exclusie: congentitale zikavirusziekte (P35.4)
overige gespecificeerde door muggen overgebrachte virale koortsen

A92.9

door muggen overgebrachte virale koorts, niet-gespecificeerd

uc

overige door artropoden overgebrachte virale koorts, niet elders
geclassificeerd

ed

A93

at

A92.8

A93.0

Oropouche-virusziekte

A93.1

zandvliegkoorts

Fo
r

Oropouche-koorts

pappatacikoorts
flebotomenkoorts

A93.2

Colorado-tekenkoorts

A93.8

overige gespecificeerde door artropoden overgebrachte virale koorts
Piry-virusziekte
severe fever with thrombocytopenia syndrome [SFTS]
vesiculeuze-stomatitis-virusziekte [Indiana-koorts]
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A94

niet-gespecificeerde door artropoden overgebrachte virale koorts

A95

gele koorts

A95.0

sylvatische gele koorts

on
ly

arbovirus:
• infectie NNO
• koorts NNO

urbane gele koorts

A95.9

gele koorts, niet-gespecificeerd

A96

hemorragische koorts door arenavirus

A96.0

hemorragische koorts door Junin-virus

po

A95.1

Argentijnse hemorragische koorts

hemorragische koorts door Machupo-virus
Boliviaanse hemorragische koorts

ur

A96.1

se
s

jungle yellow fever

Lassa-koorts

A96.8

overige gespecificeerde hemorragische koorts door arenavirus

A96.9

hemorragische koorts door arenavirus, niet-gespecificeerd

A97

dengue
Dengue is een virusziekte die wordt overgebracht door de beet van een mug die
is geïnfecteerd met het denguevirus. Het is een ziektebeeld met verschillende
klinische presentaties en een onvoorspelbare ontwikkeling en uitkomst. De
meeste patiënten herstellen vanzelf na niet-ernstige klinische manifestaties zoals
misselijkheid, overgeven, uitslag en pijnen. Een klein deel doorloopt een
ernstiger ziektebeeld, veelal gekenmerkt door plasmalekkage met of zonder
bloedingen, waarbij ernstige bloedingen of ernstige achteruitgang van organen
kan optreden, met of zonder dengue shock.

ed

uc

at

io

na

lp

A96.2

A97.0

dengue zonder waarschuwingssignalen

Fo
r

dengue hemorragische koorts, graad 1 of graad 2
dengue hemorragische koorts zonder waarschuwingssignalen

A97.1
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dengue met waarschuwingssignalen
Klinische waarschuwingssignalen zijn: pijn in of gevoeligheid van de buik,
bloedende slijmvliezen, lethargie en/of rusteloosheid, snelle afname van
bloedplaatjes en toename van hematocrietwaarde. Andere signalen zijn onder
andere: aanhoudend overgeven, zichtbare vochtophoping, leververgroting met meer
dan 2 centimeter.
dengue hemorragische koorts met waarschuwingssignalen
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A97.2

ernstige dengue

A97.9

on
ly

Klinische tekenen omvatten: 1. Ernstige plasmalekkage, leidend tot shock (dengue
shock syndroom - DSS) en/of vochtophoping met ademhalingsproblemen; 2.
Ernstige bloedingen, beoordeeld door een arts; 3. Ernstige orgaanbetrokkenheid:
leverwaarden ASAT of ALAT >=1000, CZS: verminderd bewustzijn (encefalitis),
betrokkenheid van andere organen, zoals myocarditis of nefritis.
ernstige dengue koorts
ernstige dengue hemorragische koorts
dengue, niet-gespecificeerd
denguekoorts NNO

Exclusie:
A98.0

se
s

overige virale hemorragische koorts, niet elders geclassificeerd
Chikungunya hemorragische koorts (A92.0)
dengue hemorragische koorts (A97.-)

Krim-Congo hemorragische koorts
Centraal-Aziatische hemorragische-koorts

po

A98

Omsk hemorragische koorts

A98.2

Kyasanur Forest-ziekte

A98.3

Marburg-virusziekte

A98.4

Ebola-virusziekte

A98.5

hemorragische koorts met renaal syndroom

na

lp

ur

A98.1

ed

uc

at

io

hantaanvirusziekte
hantaanvirusziekte met renale manifestaties
hemorragische koorts:
• epidemisch
• Koreaans
• Russisch
nephropathia epidemica
hantaanvirusziekte
Exclusie: (cardio-)pulmonaal syndroom door hantaanvirus [HPS] [HCPS]
(B33.4†, J17.1*)

overige gespecificeerde virale hemorragische-koorts

A99

niet-gespecificeerde virale hemorragische-koorts

Fo
r

A98.8
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herpesvirusinfecties [herpes simplex]
Exclusie:

B00.0

anogenitale herpesvirusinfectie (A60.-)
congenitale herpesvirusinfectie (P35.2)
herpangina (B08.5)
mononucleosis door gamma-herpesvirus (B27.0)

eczema herpeticum

se
s

B00

varicelliforme eruptie van Kaposi
B00.1

vesiculeus eczeem door herpesvirus

ur

door humaan-(alfa-)herpesvirus 2

gingivostomatitis en faryngotonsillitis door herpesvirus

lp

B00.2

po

herpes simplex:
• facialis
• labialis
vesiculeus eczeem van:
• lip
• oor
herpesfaryngitis

meningitis door herpesvirus (G02.0*)

B00.4†

encefalitis door herpesvirus (G05.1*)

na

B00.3†

at

io

meningo-encefalitis door herpesvirus
simian B-ziekte
B00.5

oogziekte door herpesvirus

door herpesvirus

ed

uc

conjunctivitis† (H13.1*)
eczeem van ooglid† (H03.1*)
iridocyclitis† (H22.0*)
iritis† (H22.0*)
keratitis† (H19.1*)
keratoconjunctivitis† (H19.1*)
uveitis anterior† (H22.0*)

Fo
r

B00.7

B00.8

B00.9

gedissemineerde herpesvirusziekte
sepsis door herpesvirus
overige gespecificeerde vormen van herpesvirusinfectie
hepatitis† (K77.0*)
paronychia† (L99.8*)

door herpesvirus

herpesvirusinfectie, niet-gespecificeerd
herpes simplex NNO

B01
I.38

varicella [waterpokken]

on
ly

virusinfecties gekenmerkt door huid- en
slijmvliesafwijkingen
(B00-B09)
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B01.0†

varicellameningitis (G02.0*)

B01.1†

varicella encefalitis (G05.1*)

B01.2†

varicellapneumonie (J17.1*)

B01.8

varicella met overige gespecificeerde complicaties

B01.9

varicella zonder complicatie

herpes zoster
Inclusie:

B02.0†

gordelroos
zona

po

B02

se
s

varicella NNO

on
ly

encefalitis na waterpokken
varicella encefalomyelitis

zosterencefalitis (G05.1*)

ur

zostermeningo-encefalitis
zostermeningitis (G02.0*)

B02.2†

herpes zoster met andere aandoening van zenuwstelsel

lp

B02.1†

oogziekte bij herpes zoster

io

B02.3

na

postherpetische:
• ganglionitis geniculata (G53.0*)
• polyneuropathie (G63.0*)
• trigeminusneuralgie (G53.0*)

ed

uc

at

zoster:
• blefaritis† (H03.1*)
• conjunctivitis† (H13.1*)
• iridocyclitis† (H22.0*)
• iritis† (H22.0*)
• keratitis† (H19.2*)
• keratoconjunctivitis† (H19.2*)
• scleritis† (H19.0*)

gedissemineerde herpes zoster

B02.8

herpes zoster met overige gespecificeerde complicaties

Fo
r

B02.7

B02.9

B03

herpes zoster zonder complicatie
herpes zoster NNO

pokken
[In 1980 werd op de 33e WHO Assemblée verklaard dat pokken was uitgeroeid.
De classificatie is gehandhaafd voor controledoeleinden.]

B04

apenpokken
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mazelen
Inclusie:
Exclusie:

B05.0†

morbilli
subacute scleroserende panencefalitis (A81.1)

mazelen gecompliceerd door encefalitis (G05.1*)
encefalitis na mazeleninfectie

B05.1†

mazelen gecompliceerd door meningitis (G02.0*)
meningitis na mazeleninfectie

B05.2†

mazelen gecompliceerd door pneumonie (J17.1*)

B05.3†

se
s

pneumonie na mazeleninfectie

mazelen gecompliceerd door otitis media (H67.1*)

mazelen met intestinale complicaties

B05.8

mazelen met overige complicaties

po

otitis media na mazeleninfectie
B05.4

mazelen NNO

B06

rubella [rodehond]
Exclusie:

congenitale rubella (P35.0)

na

B06.0†

lp

mazelen zonder complicatie

ur

keratitis en keratoconjunctivitis door mazelen† (H19.2*)
B05.9

rubella met neurologische complicaties

at

io

rubella:
• encefalitis (G05.1*)
• meningitis (G02.0*)
• meningo-encefalitis (G05.1*)

rubella met overige complicaties

uc

B06.8

ed

rubella:
• artritis† (M01.4*)
• pneumonie† (J17.1*)

B06.9

rubella zonder complicatie
rubella NNO

Fo
r

B07
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on
ly

B05

virale wratten
verruca:
• simplex
• vulgaris
Exclusie: anogenitale (venerische) wratten (A63.0)
papilloom van:
• blaas (D41.4)
• cervix (D26.0)
• larynx (D14.1)
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B08

overige virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvlieslaesies, niet
elders geclassificeerd
Exclusie:

B08.0

vesiculeuze-stomatitis-virusziekte [Indiana-koorts] (A93.8)

overige orthopoxvirusinfecties

on
ly

koepokken
orf
pseudokoepokken [melkersknobbel]
vaccinia
Exclusie: apenpokken (B04)
molluscum contagiosum

B08.2

exanthema subitum [zesde ziekte]

B08.3

erythema infectiosum [vijfde ziekte]

B08.4

vesiculeuze stomatitis met exantheem door enterovirus

po

ur

hand-, voet- en mondziekte
B08.5

vesiculeuze faryngitis door enterovirus

lp

herpangina
B08.8

se
s

B08.1

overige gespecificeerde virusinfecties gekenmerkt door huid- en
slijmvlieslaesies

io

na

lymfonodulaire faryngitis door enterovirus
Tana-pokken
voet- en mondziekte
Yaba-pokken

niet-gespecificeerde virusinfectie gekenmerkt door huid- en
slijmvlieslaesies
viraal:
• enantheem NNO
• exantheem NNO

uc

at

B09

ed

virushepatitis
(B15-B19)
Exclusie:

Fo
r

hepatitis door cytomegalovirus (B25.1†)
hepatitis door herpesvirus [herpes simplex] (B00.8)
late gevolgen van virushepatitis (B94.2)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (hoofdstuk XX) om geneesmiddel aan
te geven, bij posttransfusiehepatitis.

B15

acute hepatitis A

B15.0

hepatitis A met coma hepaticum
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B15.9

hepatitis A zonder coma hepaticum
hepatitis A (acuut)(viraal) NNO

acute hepatitis B

B16.0

acute hepatitis B met delta-agens (co-infectie) met coma hepaticum

B16.1

acute hepatitis B met delta-agens (co-infectie) zonder coma hepaticum

B16.2

acute hepatitis B zonder delta-agens met coma hepaticum

B16.9

acute hepatitis B zonder delta-agens en zonder coma hepaticum

overige acute virushepatitis

B17.0

acute delta-(super)infectie bij hepatitis B

B17.1

acute hepatitis C

B17.2

acute hepatitis E

B17.8

overige gespecificeerde acute virushepatitis

lp

ur

po

B17

se
s

acute hepatitis B (viraal) NNO

on
ly

B16

hepatitis non-A non-B (acuut)(viraal) NEC
B17.9

acute virushepatitis, niet-gespecificeerd

na

acute hepatitis NNO
acute infectieuze hepatitis NNO

chronische virushepatitis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst de volgende onderverdeling als aanvullend
(5e) teken bij codereeks B18.0-B18.1.
0 immunotolerante fase
9 overige en niet-gespecificeerde fase

uc

at

io

B18

chronische hepatitis B met delta-agens

B18.1

chronische hepatitis B zonder delta-agens

ed

B18.0

hepatitis B (viraal) NNO

Fo
r

B18.2

chronische hepatitis C

B18.8

overige gespecificeerde chronische virushepatitis

B18.9

chronische virushepatitis, niet-gespecificeerd

B19

niet-gespecificeerde virushepatitis

B19.0

niet-gespecificeerde virushepatitis met hepatisch coma

B19.9

niet-gespecificeerde virushepatitis zonder hepatisch coma
virushepatitis NNO
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ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV]
(B20-B24)

ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot
infectieziekten en parasitaire aandoeningen
Exclusie:

B20.0

acuut HIV-infectiesyndroom (B23.0)

HIV-ziekte leidend tot mycobacteriële infectie
HIV-ziekte leidend tot tuberculose

se
s

B20

asymptomatische infectie met humaan immunodeficiëntievirus [HIV] (Z21)
HIV-ziekten die zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren (O98.7)
status van asymptomatische infectie met humaan immunodeficiëntievirus
[HIV](Z21)

on
ly

Exclusie:

HIV-ziekte leidend tot overige bacteriële infecties

B20.2

HIV-ziekte leidend tot cytomegalovirusziekte

B20.3

HIV-ziekte leidend tot overige virusinfecties

B20.4

HIV-ziekte leidend tot candidiasis

B20.5

HIV-ziekte leidend tot overige mycosen

B20.6

HIV-ziekte leidend tot Pneumocystis jiroveci-pneumonie

na

lp

ur

po

B20.1

HIV-ziekte leidend tot Pneumocystis carini-pneumonie
HIV-ziekte leidend tot multipele infecties

B20.8

HIV-ziekte leidend tot overige gespecificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

B20.9

HIV-ziekte leidend tot niet-gespecificeerde infectieziekte of parasitaire
aandoening

uc

at

io

B20.7

ed

HIV-ziekte leidend tot infectie NNO

ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot maligne
neoplasmata

B21.0

HIV-ziekte leidend tot Kaposi-sarcoom

Fo
r

B21

B21.1

HIV-ziekte leidend tot Burkitt-lymfoom

B21.2

HIV-ziekte leidend tot overige typen van non-Hodgkin-lymfomen

B21.3

HIV-ziekte leidend tot overige maligne neoplasmata van lymfoïd,
hematopoëtisch en verwant weefsel

B21.7

HIV-ziekte leidend tot multipele maligne neoplasmata
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HIV-ziekte leidend tot overige gespecificeerde maligne neoplasmata

B21.9

HIV-ziekte leidend tot niet-gespecificeerd maligne neoplasma

B22

ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot overige
gespecificeerde ziekten

B22.0

HIV-ziekte leidend tot encefalopathie
HIV-dementie
HIV-ziekte leidend tot lymfatische interstitiële-pneumonitis

B22.2

HIV-ziekte leidend tot gewichtsverliessyndroom
HIV-ziekte leidend tot niet gedijen
slim disease

HIV-ziekte leidend tot multipele ziekten elders geclassificeerd

po

B22.7

se
s

B22.1

on
ly

B21.8

Voor gebruik van deze categorie wordt verwezen naar de regels en richtlijnen voor
morbiditeits-mortaliteitscodering in Deel 2.

ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot andere
aandoeningen

B23.0

acuut HIV-infectiesyndroom

B23.1

HIV-ziekte leidend tot (persisterende) gegeneraliseerde lymfadenopathie

B23.2

HIV-ziekte leidend tot hematologische en immunologische afwijkingen, niet
elders geclassificeerd

B23.8

HIV-ziekte leidend tot overige gespecificeerde aandoeningen

B24

niet-gespecificeerd ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV]
acquired immunodeficiency syndrome [AIDS] NNO
AIDS-related complex [ARC] NNO

uc

at

io

na

lp

ur

B23

ed

overige virusziekten
(B25-B34)

Fo
r

B25

cytomegalovirusziekte
Exclusie: congenitale cytomegalovirusinfectie (P35.1)
mononucleosis door cytomegalovirus (B27.1)

B25.0†

pneumonie door cytomegalovirus (J17.1*)

B25.1†

hepatitis door cytomegalovirus (K77.0*)

B25.2†

pancreatitis door cytomegalovirus (K87.1*)

B25.8

overige gespecificeerde ziekten door cytomegalovirus
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B25.9

ziekte door cytomegalovirus, niet-gespecificeerd

B26

bof

on
ly

parotitis:
• epidemica
• infectieus

boforchitis (N51.1*)

B26.1†

bofmeningitis (G02.0*)

B26.2†

bofencefalitis (G05.1*)

B26.3†

bofpancreatitis (K87.1*)

B26.8

bof met overige gespecificeerde complicaties

bof:
• NNO
• parotitis NNO

ur

bof zonder complicatie

na

B26.9

lp

bof:
• artritis† (M01.5*)
• myocarditis† (I41.1*)
• nefritis† (N08.0*)
• polyneuropathie† (G63.0*)

po

B26.0†

se
s

Inclusie:

mononucleosis infectiosa
Inclusie: klierkoorts
angina monocytotica
ziekte van Pfeiffer

B27.0

mononucleosis door gamma-herpesvirus

at

io

B27

uc

mononucleosis door Epstein-Barr-virus

mononucleosis door cytomegalovirus

ed

B27.1

overige gespecificeerde vormen van mononucleosis infectiosa

B27.9

mononucleosis infectiosa, niet-gespecificeerd

Fo
r

B27.8

B30

B30.0†

virale conjunctivitis
Exclusie:

oogziekte door:
• herpes zoster (B02.3)
• herpesvirus [herpes simplex] (B00.5)

keratoconjunctivitis door adenovirus (H19.2*)
epidemische keratoconjunctivitis
shipyard eye
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B30.1†

conjunctivitis door adenovirus (H13.1*)
acute adenovirale folliculaire-conjunctivitis
zwembadconjunctivitis
virale faryngoconjunctivitis

B30.3†

acute epidemische hemorragische-conjunctivitis (enteroviraal) (H13.1*)

on
ly

B30.2

B30.8†

se
s

conjunctivitis door:
• Coxsackie-virus 24
• enterovirus 70
hemorragische conjunctivitis (acuut)(epidemisch)
overige gespecificeerde virale conjunctivitis (H13.1*)
Newcastle-conjunctivitis
virale conjunctivitis, niet-gespecificeerd

B33

overige virusziekten, niet elders geclassificeerd

B33.0

epidemische myalgie

ur

po

B30.9

Bornholmse ziekte
Ross River-ziekte

lp

B33.1

epidemische polyartritis en exantheem
Ross River-koorts
virale carditis

B33.3

retrovirusinfecties, niet elders geclassificeerd

na

B33.2

(cardio-)pulmonaal syndroom door hantaanvirus [HPS] [HCPS] (J17.1*)

at

B33.4†

io

retrovirusinfectie NNO

ed

uc

hantaanvirusziekte met pulmonale manifestaties
sin-nombre-virusziekte
Exclusie: hemorragische koorts met renale manifestaties (A98.5, N08.0*)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (N17.9) om elke
nierincufficiëntie samenhangend met HPS door Andes-, Bayou- of
Black Creek Canal-hantaanvirus aan te geven.

overige gespecificeerde virusziekten

B34

virusinfectie van niet-gespecificeerde lokalisatie

Fo
r

B33.8

B34.0
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Exclusie:

herpesvirusinfectie [herpes simplex] NNO (B00.9)
retrovirusinfectie NNO (B33.3)
virale agentia als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken (B97.-)
ziekte door cytomegalovirus NNO (B25.9)

adenovirusinfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd
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B34.1

enterovirusinfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd
Coxsackie-virusinfectie NNO
ECHO-virusinfectie NNO
coronavirusinfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd
Exclusie:

COVID-19, virus geïdentificeerd (U07.1)
COVID-19, virus niet geïdentificeerd (U07.2)
severe acute respiratory syndrome [SARS] (U04.9)

on
ly

B34.2

parvovirusinfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd

B34.4

papovavirusinfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd

B34.8

overige gespecificeerde virusinfecties van niet-gespecificeerde lokalisatie

B34.9

virusinfectie, niet-gespecificeerd

se
s

B34.3

po

viremie NNO

mycosis fungoides (C84.0)
overgevoeligheidspneumonitis door organisch stof (J67.-)

lp

Exclusie:

ur

schimmelziekten
(B35-B49)

dermatofytose
Inclusie: favus
infecties door species van Epidermophyton, Microsporum en
Trichophyton
tinea, elke soort behalve die onder B36.-

B35.0

tinea barbae en tinea capitis

at

io

na

B35

ed

uc

ringworm van:
• baardstreek
• schedelhuid
kerion celsi
sycosis, mycotische

Fo
r

B35.1

B35.2

B35.3

tinea unguium
dermatofytische onychia
dermatofytose van nagel
onychomycose

tinea manuum
dermatofytose van hand
ringworm van hand
tinea pedis
athlete's foot
dermatofytose van voet
ringworm van voet
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B35.4

tinea corporis

B35.5

tinea imbricata
Tokelau
tinea inguinalis [tinea cruris]

on
ly

B35.6

dhobi itch
jock itch
ringworm van lies
B35.8

overige gespecificeerde dermatofytosen

dermatofytose, niet-gespecificeerd
ringworm NNO

overige oppervlakkige mycosen

B36.0

pityriasis versicolor

tinea nigra

na

B36.1

lp

tinea:
• flava
• versicolor

ur

B36

po

B35.9

se
s

dermatofytose:
• gedissemineerd
• granulomateus

B36.2

io

keratomycosis nigricans palmaris
microsporosis nigra
pityriasis nigra
piedra alba

piedra nigra

uc

B36.3

at

tinea blanca

overige gespecificeerde oppervlakkige mycosen

B36.9

oppervlakkige mycose, niet-gespecificeerd

B37

candidiasis

ed

B36.8

Fo
r

Inclusie:

B37.0

B37.1

I.48

Exclusie:

candidose
moniliasis
neonatale candidiasis (P37.5)

candidastomatitis
orale spruw
pulmonale candidiasis
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B37.2

candidiasis van huid en nagel
candidaonychia
candidaparonychia
Exclusie: luiereczeem (L22)
candidiasis van vulva en vagina (N77.1*)

on
ly

B37.3†

Candida-vulvovaginitis
Monilia-vulvovaginitis
vaginale spruw
B37.4

candidiasis van overige urogenitale lokalisaties

se
s

Candida:
• balanitis† (N51.2*)
• urethritis† (N37.0*)
candidameningitis (G02.1*)

B37.6†

candidaendocarditis (I39.8*)

B37.7

candidasepsis

B37.8

candidiasis van overige gespecificeerde lokalisaties

ur

lp

candidacheilitis
candidaenteritis

candidiasis, niet-gespecificeerd
spruw NNO

na

B37.9

po

B37.5†

coccidioïdomycose

B38.0

acute pulmonale coccidioïdomycose

B38.1

chronische pulmonale coccidioïdomycose

B38.2

pulmonale coccidioïdomycose, niet-gespecificeerd

B38.3

cutane coccidioïdomycose

ed

uc

at

io

B38

coccidioïdomycose-meningitis (G02.1*)

B38.7

gedissemineerde coccidioïdomycose

Fo
r

B38.4†

gegeneraliseerde coccidioïdomycose

B38.8

overige gespecificeerde vormen van coccidioïdomycose

B38.9

coccidioïdomycose, niet-gespecificeerd

B39

histoplasmose

B39.0

acute pulmonale infectie door Histoplasma capsulatum

B39.1

chronische pulmonale infectie door Histoplasma capsulatum
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B39.2

pulmonale infectie door Histoplasma capsulatum, niet-gespecificeerd

B39.3

gedissemineerde infectie door Histoplasma capsulatum

B39.4

Histoplasma capsulatum-infectie, niet-gespecificeerd
Amerikaanse histoplasmose

B39.5

Histoplasma duboisii-infectie

B39.9

histoplasmose, niet-gespecificeerd

B40

blastomycose
Braziliaanse blastomycose (B41.-)
keloïdale blastomycose (B48.0)

po

Exclusie:

se
s

Afrikaanse histoplasmose

acute pulmonale blastomycose

B40.1

chronische pulmonale blastomycose

B40.2

pulmonale blastomycose, niet-gespecificeerd

B40.3

cutane blastomycose

B40.7

gedissemineerde blastomycose

na

lp

ur

B40.0

gegeneraliseerde blastomycose

overige gespecificeerde vormen van blastomycose

B40.9

blastomycose, niet-gespecificeerd

B41

paracoccidioïdomycose
Inclusie: Braziliaanse blastomycose
ziekte van Lutz

uc

at

io

B40.8

pulmonale paracoccidioïdomycose

ed

B41.0
B41.7

gedissemineerde paracoccidioïdomycose
gegeneraliseerde paracoccidioïdomycose

overige gespecificeerde vormen van paracoccidioïdomycose

B41.9

paracoccidioïdomycose, niet-gespecificeerd

B42

sporotrichose

B42.0†

pulmonale sporotrichose (J99.8*)

B42.1

lymfocutane sporotrichose

Fo
r

B41.8

I.50

on
ly

gegeneraliseerde infectie door Histoplasma capsulatum
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B42.7

gedissemineerde sporotrichose
gegeneraliseerde sporotrichose
overige gespecificeerde vormen van sporotrichose

B42.9

sporotrichose, niet-gespecificeerd

B43

chromoblastomycose en feomycotisch abces

B43.0

cutane chromoblastomycose

on
ly

B42.8

B43.1

feomycotisch hersenabces
cerebrale chromoblastomycose
subcutaan feomycotisch-abces
Inclusie:

subcutane feomycotische-cyste

po

B43.2

se
s

dermatitis verrucosa

overige gespecificeerde vormen van chromoblastomycose

B43.9

chromoblastomycose, niet-gespecificeerd

B44

aspergillose
Inclusie: aspergilloom

B44.0

invasieve pulmonale-aspergillose

B44.1

overige pulmonale-aspergillose

B44.2

tonsillaire aspergillose

B44.7

gedissemineerde aspergillose

at

io

na

lp

ur

B43.8

gegeneraliseerde aspergillose
overige gespecificeerde vormen van aspergillose

B44.9

aspergillose, niet-gespecificeerd

ed

uc

B44.8

cryptokokkose

B45.0

pulmonale cryptokokkose

Fo
r

B45

B45.1

cerebrale cryptokokkose
cryptococcosis meningocerebralis
cryptokokkenmeningitis† (G02.1*)

B45.2

cutane cryptokokkose

B45.3

botcryptokokkose

B45.7

gedissemineerde cryptokokkose
gegeneraliseerde cryptokokkose
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overige gespecificeerde vormen van cryptokokkose

B45.9

cryptokokkose, niet-gespecificeerd

B46

zygomycose

B46.0

pulmonale mucormycose

B46.1

rinocerebrale mucormycose

B46.2

gastro-intestinale mucormycose

B46.3

cutane mucormycose

se
s

on
ly

B45.8

subcutane mucormycose
gedissemineerde mucormycose
gegeneraliseerde mucormycose
mucormycose, niet-gespecificeerd

B46.8

overige gespecificeerde zygomycosen

ur

B46.5

lp

Entomophthora-mycosis
B46.9

po

B46.4

zygomycose, niet-gespecificeerd

B47

mycetoom

B47.0

eumycetoom

na

phycomycosis NNO

io

Madura-voet, mycotisch
maduromycose
actinomycetoom

B47.9

mycetoom, niet-gespecificeerd

uc

at

B47.1

Madura-voet NNO

overige mycosen, niet elders geclassificeerd

ed

B48

B48.0

lobomycose

Fo
r

keloïdale blastomycose
ziekte van Lobo

B48.1

rinosporidiose

B48.2

allescheriasis

B48.3

infectie door Pseudallescheria boydii
Exclusie: eumycetoom (B47.0)
geotrichose
geotrichum-stomatitis

B48.4
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B48.5†

pneumocystose (J17.2*)
pneumonie door:
• Pneumocystis carini
• Pneumocystis jiroveci
opportunistische mycosen

on
ly

B48.7

B48.8

se
s

Mycosen veroorzaakt door schimmels van lage virulentie die een infectie teweeg
kunnen brengen uitsluitend als gevolg van factoren zoals de aanwezigheid van een
slopende ziekte of de toediening van immunosuppressiva en andere therapeutische
stoffen of radiotherapie. De meeste van de veroorzakende schimmels zijn normale
saprofyten in bodem en rottende vegetatie.
overige gespecificeerde mycosen
adiaspiromycose

B49

niet-gespecificeerde mycose

po

fungemie NNO

malaria door Plasmodium falciparum
Inclusie:

gemengde infecties van Plasmodium falciparum met elke andere
Plasmodium-species

malaria door Plasmodium falciparum met cerebrale complicaties

io

B50.0

na

B50

amoebiasis (A06.-)
overige intestinale ziekten door protozoën (A07.-)

lp

Exclusie:

ur

ziekten door protozoën
(B50-B64)

overige gespecificeerde ernstige en gecompliceerde malaria-infecties door
Plasmodium falciparum

uc

B50.8

at

cerebrale malaria NNO

ernstige of gecompliceerde malaria door Plasmodium falciparum NNO

malaria door Plasmodium falciparum, niet-gespecificeerd

ed

B50.9

B51

malaria door Plasmodium vivax

Fo
r

Inclusie:
Exclusie:

gemengde infecties van Plasmodium vivax met andere Plasmodiumspecies, behalve Plasmodium falciparum
gemengd met Plasmodium falciparum (B50.-)

B51.0

malaria door Plasmodium vivax met miltruptuur

B51.8

malaria door Plasmodium vivax met overige gespecificeerde complicaties

B51.9

malaria door Plasmodium vivax zonder complicatie
malaria door Plasmodium vivax NNO
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malaria door Plasmodium malariae
Inclusie:
Exclusie:

gemengde infecties van Plasmodium malariae met andere
Plasmodium species, behalve Plasmodium falciparum en
Plasmodium vivax
gemengd met Plasmodium:
• falciparum (B50.-)
• vivax (B51.-)

on
ly

B52

malaria door Plasmodium malariae met nefropathie

B52.8

malaria door Plasmodium malariae met overige gespecificeerde complicaties

B52.9

malaria door Plasmodium malariae zonder complicatie

se
s

B52.0

malaria door Plasmodium malariae NNO

overige parasitologisch bevestigde malaria-infecties

B53.0

malaria door Plasmodium ovale
gemengd met Plasmodium:
• falciparum (B50.-)
• malariae (B52.-)
• vivax (B51.-)

B53.1

lp

ur

Exclusie:

po

B53

malaria door van apen afkomstige plasmodia
gemengd met Plasmodium:
• falciparum (B50.-)
• malariae (B52.-)
• ovale (B53.0)
• vivax (B51.-)

overige gespecificeerde parasitologisch bevestigde malaria-infecties, niet
elders geclassificeerd

at

B53.8

io

na

Exclusie:

B54

niet-gespecificeerde malaria
klinisch gediagnosticeerde malaria zonder parasitologische bevestiging.
leishmaniasis

ed

B55

uc

parasitologisch-bevestigde malaria NNO

Fo
r

B55.0

viscerale leishmaniasis
cutane leishmaniasis na kala-azar
kala-azar

B55.1

cutane leishmaniasis

B55.2

mucocutane leishmaniasis

B55.9

leishmaniasis, niet-gespecificeerd

B56

Afrikaanse trypanosomiasis
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B56.0

Gambiaanse trypanosomiasis
infectie door Trypanosoma brucei gambiense
West-Afrikaanse slaapziekte
Rhodesische trypanosomiasis
infectie door Trypanosoma brucei rhodesiense
Oost-Afrikaanse slaapziekte

B56.9

Afrikaanse trypanosomiasis, niet-gespecificeerd

on
ly

B56.1

B57

ziekte van Chagas
Inclusie:

acute ziekte van Chagas met hartaandoening (I41.2*, I98.1*)

po

B57.0†

Amerikaanse trypanosomiasis
infectie door Trypanosoma cruzi

se
s

slaapziekte NNO
trypanosomiasis NNO, in gebieden waar Afrikaanse trypanosomiasis voorkomt

B57.1

acute ziekte van Chagas zonder hartaandoening

lp

acute ziekte van Chagas NNO
B57.2

ur

acute ziekte van Chagas met:
• cardiovasculaire aandoening NEC (I98.1*)
• myocarditis (I41.2*)

ziekte van Chagas (chronisch) met hartaandoening

ziekte van Chagas (chronisch) met aandoening van spijsverteringsstelsel

uc

B57.3

at

io

na

Amerikaanse trypanosomiasis NNO
trypanosomiasis NNO, in gebieden waar ziekte van Chagas voorkomt
ziekte van Chagas (chronisch) (met):
• NNO
• cardiovasculaire aandoening NEC† (I98.1*)
• myocarditis† (I41.2*)

ziekte van Chagas (chronisch) met aandoening van zenuwstelsel

B57.5

ziekte van Chagas (chronisch) met aandoening van overige organen

ed

B57.4

Fo
r

B58

B58.0†

toxoplasmose
Inclusie:
Exclusie:

infectie door Toxoplasma gondii
congenitale toxoplasmose (P37.1)

oculopathie door Toxoplasma
choroïdoretinitis door Toxoplasma (H32.0*)

B58.1†

hepatitis door Toxoplasma (K77.0*)

B58.2†

meningo-encefalitis door Toxoplasma (G05.2*)

B58.3†

pulmonale toxoplasmose (J17.3*)
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B58.8

toxoplasmose met aandoening van overige gespecificeerde organen

B58.9

toxoplasmose, niet-gespecificeerd

B60

overige ziekten door protozoën, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

babesiose
piroplasmose

B60.1

acanthamoebiasis

naegleriasis

ur

B60.2

po

conjunctivitis door Acanthamoeba† (H13.1*)
keratoconjunctivitis door Acanthamoeba† (H19.2*)

se
s

B60.0

cryptosporidiosis (A07.2)
intestinale microsporidiose (A07.8)
isosporiasis (A07.3)

on
ly

Toxoplasma-:
• myocarditis† (I41.2*)
• myositis† (M63.1*)

primaire meningo-encefalitis door amoeben† (G05.2*)
overige gespecificeerde ziekten door protozoën

lp

B60.8

microsporidiose

at

wormziekten
(B65-B83)

na

niet-gespecificeerde ziekte door protozoën

io

B64

B65

schistosomiasis [bilharziasis]
snail fever

uc

Inclusie:

schistosomiasis door Schistosoma haematobium [schistosomiasis van
urinewegen]

ed

B65.0

schistosomiasis door Schistosoma mansoni [intestinale schistosomiasis]

B65.2

schistosomiasis door Schistosoma japonicum

Fo
r

B65.1

B65.3

B65.8

Aziatische schistosomiasis
cercariën-dermatitis
zwemmersjeuk
overige gespecificeerde vormen van schistosomiasis
infectie door Schistosoma:
• intercalatum
• mattheei
• mekongi
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B65.9

schistosomiasis, niet-gespecificeerd

B66

overige trematodeninfecties

B66.0

opisthorchiasis

B66.1

on
ly

infectie door:
• kattenlevertrematode
• Opisthorchis (felineus)(viverrini)
clonorchiasis

dicrocoeliasis
infectie door Dicrocoelium dendriticum
lancet-trematodeninfectie

B66.3

fascioliasis

paragonimiasis

na

B66.4

lp

ur

infectie door Fasciola:
• gigantica
• hepatica
• indica
ziekte door schapenlevertrematoden

po

B66.2

se
s

Chinese levertrematodenziekte
infectie door Clonorchis sinensis
Oriëntaalse levertrematodenziekte

B66.5

io

infectie door Paragonimus species
longtrematodenziekte
pulmonale distomiasis
fasciolopsiasis

overige gespecificeerde trematodeninfecties

uc

B66.8

at

infectie door Fasciolopsis buski
intestinale distomiasis

ed

echinostomiasis
heterophyiasis
metagonimiasis
nanophyetiasis
watsoniasis

trematodeninfectie, niet-gespecificeerd

B67

echinokokkose
Inclusie: hydatidose

B67.0

leverinfectie door Echinococcus granulosus

B67.1

longinfectie door Echinococcus granulosus

B67.2

botinfectie door Echinococcus granulosus

Fo
r

B66.9
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B67.3

infectie van overige en multipele lokalisaties door Echinococcus granulosus

B67.4

infectie door Echinococcus granulosus, niet-gespecificeerd
hondenlintworm(infectie)
leverinfectie door Echinococcus multilocularis

B67.6

infectie van overige en multipele lokalisaties door Echinococcus multilocularis

B67.7

infectie door Echinococcus multilocularis, niet-gespecificeerd

B67.8

lever-echinokokkose, niet-gespecificeerd

B67.9

overige en niet-gespecificeerde echinokokkose

Exclusie:
B68.0

cysticercose (B69.-)

taeniasis door Taenia solium
varkenslintworm(infectie)
taeniasis door Taenia saginata

lp

B68.1

po

taeniasis

ur

B68

se
s

echinokokkose NNO

na

infectie door volwassen Taenia saginata
runderlintworm(infectie)
taeniasis, niet-gespecificeerd

B69

cysticercose
Inclusie: cysticerciasis
infectie door larve van Taenia solium

B69.0

cysticercose van centraal zenuwstelsel

uc

at

io

B68.9

cysticercose van oog

B69.8

cysticercose van overige gespecificeerde lokalisaties

ed

B69.1

cysticercose, niet-gespecificeerd

B70

diphyllobothriasis en sparganose

Fo
r

B69.9

B70.0
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on
ly

B67.5

diphyllobothriasis
infectie door Diphyllobothrium (volwassen)(latum)(pacificum)
vissenlintworm(infectie)
Exclusie: diphyllobothriasis door larven (B70.1)
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B70.1

sparganose

B71

overige cestodeninfecties

B71.0

hymenolepiasis

on
ly

diphyllobothriasis door larven
infectie door:
• Sparganum (mansoni)(proliferum)
• Spirometra larvae
spirometrosis

dipylidiasis

B71.8

overige gespecificeerde cestodeninfecties
coenurosis

B71.9

cestodeninfectie, niet-gespecificeerd

ur

lintworm(infectie) NNO

po

B71.1

se
s

dwerglintworm(infectie)
rattenlintworm(infectie)

dracunculiasis
Guinea-worminfectie
infectie door Dracunculus medinensis

B73

onchocerciasis

na

lp

B72

B74

filariasis

onchocerciasis (B73)
tropische (pulmonale) eosinofilie NNO (J82)

uc

at

Exclusie:

io

infectie door Onchocerca volvulus
onchocercosis
river blindness

B74.0

filariasis door Wuchereria bancrofti
door Wuchereria bancrofti

ed

elephantiasis
filariasis

filariasis door Brugia malayi

B74.2

filariasis door Brugia timori

Fo
r

B74.1

B74.3

B74.4

loiasis
Afrikaanse oogwormziekte
Calabar-zwelling
Loa-loa-infectie
mansonelliasis
infectie door Mansonella:
• ozzardi
• perstans
• streptocerca
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B74.8

overige gespecificeerde vormen van filariasis

B74.9

filariasis, niet-gespecificeerd

B75

trichinose

on
ly

dirofilariasis

infectie door Trichinella species
trichiniasis
haakwormziekten
Inclusie:
B76.0

uncinariasis

se
s

B76

ancylostomiasis
infectie door Ancylostoma species

B76.1

necatoriasis

po

infectie door Necator americanus

overige gespecificeerde haakwormziekten

B76.9

haakwormziekte, niet-gespecificeerd

lp

larva migrans cutanea NNO

ur

B76.8

ascariasis
Inclusie: ascaridiasis
spoelworminfectie

B77.0

ascariasis met intestinale complicaties

B77.8

ascariasis met overige complicaties

B77.9

ascariasis, niet-gespecificeerd

B78

strongyloidiasis

uc

at

io

na

B77

Exclusie:

intestinale strongyloidiasis

ed

B78.0

trichostrongyliasis (B81.2)

cutane strongyloidiasis

B78.7

gedissemineerde strongyloidiasis

Fo
r

B78.1

B78.9

strongyloidiasis, niet-gespecificeerd

B79

trichuriasis
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zweepworm(ziekte)(infectie)
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B80

enterobiasis
aarsmade-infectie
enterobiasis
oxyuriasis
overige intestinale wormziekten, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

B81.0

angiostrongyliasis door:
• Angiostrongylus cantonensis (B83.2)
• Parastrongylus cantonensis (B83.2)

anisakiasis

intestinale capillariasis

B81.2

trichostrongyliasis

B81.3

intestinale angiostrongyliasis

gemengde intestinale wormziekten

na

B81.4

lp

angiostrongyliasis door:
• Angiostrongylus costaricensis
• Parastrongylus costaricensis

ur

capillariasis NNO
infectie door Capillaria philippinensis
Exclusie: levercapillariasis (B83.8)

po

B81.1

se
s

infectie door larven van Anisakis

on
ly

B81

overige gespecificeerde intestinale wormziekten

at

B81.8

io

infectie door intestinale wormen die geklasseerd kunnen worden onder meer dan één
van de (sub)categorieën B65.0-B81.3 en B81.8
gemengde wormziekte NNO

B82

uc

infectie door:
• Oesophagostomum species [oesophagostomiasis]
• Ternidens deminutus [ternidensiasis]

niet-gespecificeerd intestinaal parasitisme

intestinale wormziekte, niet-gespecificeerd

B82.9

intestinaal parasitisme, niet-gespecificeerd

B83

overige wormziekten

Fo
r

ed

B82.0

B83.0

Exclusie:

capillariasis:
• NNO(B81.1)
• intestinaal(B81.1)

larva migrans visceralis
toxocariasis

B83.1

gnathostomiasis
wandering swelling
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B83.2

angiostrongyliasis door Parastrongylus cantonensis
angiostrongyliasis door Angiostrongylus cantonensis
eosinofiele meningo-encefalitis† (G05.2*)
Exclusie: intestinale angiostrongyliasis (B81.3)
syngamiasis

on
ly

B83.3

syngamosis
B83.4

inwendige hirudiniasis
bloedzuigerinfestatie, inwendig
Exclusie: uitwendige hirudiniasis (B88.3)
overige gespecificeerde wormziekten

wormziekte, niet-gespecificeerd

ur

B83.9

po

acanthocephaliasis
gongylonemiasis
levercapillariasis
metastrongyliasis
thelaziasis

se
s

B83.8

lp

wormen NNO
Exclusie: intestinale wormziekte NNO (B82.0)

na

pediculose, acariasis en overige infestaties
(B85-B89)
pediculose en phthiriasis

B85.0

pediculose door Pediculus humanus capitis

io

B85

B85.1

at

hoofdluisinfestatie

pediculose door Pediculus humanus corporis

uc

kleerluisinfestatie

pediculose, niet-gespecificeerd

ed

B85.2

Fo
r

B85.3

B85.4

B86

phthiriasis
infestatie door:
• Phthirus pubis
• schaamluis

mengvormen van pediculose en phthiriasis
Aanwijzing: infestatie die geklasseerd kan worden onder meer dan één van de
subcategorieën B85.0-B85.3

scabiës
schurft

B87

myiasis
Inclusie:
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infestatie door vliegenlarven
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B87.0

cutane myiasis
creeping myiasis

B87.1

wondmyiasis

B87.2

myiasis van oog

B87.3

nasofaryngeale myiasis

on
ly

traumatische myiasis

laryngeale myiasis
myiasis van oor

B87.8

myiasis van overige gespecificeerde lokalisaties

se
s

B87.4

myiasis, niet-gespecificeerd

B88

overige infestaties

B88.0

overige acariasis

io

na

lp

dermatitis door:
• Demodex species
• Dermanyssus gallinae
• liponyssoïdes sanguineus
• mijten
trombiculosis
Exclusie: scabiës (B86)

ur

B87.9

po

intestinale myiasis
urogenitale myiasis

tungiasis [zandvlo-infestatie]

B88.2

overige infestaties door artropoden

at

B88.1

uc

scarabiasis
B88.3

uitwendige hirudiniasis

ed

bloedzuigerinfestatie NNO
Exclusie: inwendige hirudiniasis (B83.4)

Fo
r

B88.8

B88.9

B89

overige gespecificeerde infestaties
ichtyoparasitisme door Vandellia cirrhosa
linguatulosis
porocephaliasis

infestatie, niet-gespecificeerd
huidparasieten NNO
infestatie (huid) NNO
infestatie door mijten NNO

niet-gespecificeerde parasitaire aandoeningen
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late gevolgen van infectieziekten en parasitaire
aandoeningen
(B90-B94)

se
s

on
ly

Aanwijzing: Deze categorieën dienen te worden gebruikt voor het aangeven van
aandoeningen binnen de codereeks A00-B89 als oorzaak van late
gevolgen, die zelf elders zijn geclassificeerd. Voor gebruik van deze
categorieën wordt verwezen naar de regels en richtlijnen voor
morbiditeits- of mortaliteitscodering in Deel 2.
Niet gebruiken bij chronische infecties. Codeer lopende infecties bij passende
chronische of actieve infectieziekten.
late gevolgen van tuberculose

B90.0

late gevolgen van tuberculose van centraal zenuwstelsel

B90.1

late gevolgen van urogenitale tuberculose

B90.2

late gevolgen van tuberculose van botten en gewrichten

B90.8

late gevolgen van tuberculose van overige organen

B90.9

late gevolgen van respiratoire en niet-gespecificeerde tuberculose

lp

ur

po

B90

late gevolgen van tuberculose NNO

late gevolgen van poliomyelitis
Exclusie: postpoliosyndroom (G14)

B92

late gevolgen van lepra

B94

late gevolgen van overige en niet-gespecificeerde infectieziekten en
parasitaire aandoeningen

B94.0

late gevolgen van trachoom

B94.1

late gevolgen van virale encefalitis

ed

uc

at

io

na

B91

late gevolgen van virushepatitis

B94.8

late gevolgen van overige gespecificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

Fo
r

B94.2

B94.9
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late gevolgen van niet-gespecificeerde infectieuze of parasitaire
aandoening
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bacteriële, virale en overige infectieuze agentia
(B95-B98)

on
ly

Aanwijzing: Deze categorieën mogen nooit worden gebruikt als primaire codes. Zij zijn
bedoeld om desgewenst te worden gebruikt als aanvullende codes voor het
aangeven van infectieuze agens of agentia bij elders geclassificeerde
ziekten.
Streptococcus en Staphylococcus als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

B95.0

Streptococcus, groep A, als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken

B95.1

Streptococcus, groep B, als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken

B95.2

Streptococcus en Enterococcus groep D, als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

B95.3

Streptococcus pneumoniae als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken

B95.4

overige gespecificeerde Streptococcus als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

B95.5

niet-gespecificeerde Streptococcus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in
andere hoofdstukken

B95.6

Staphylococcus aureus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken

B95.7

overige gespecificeerde Staphylococcus als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

uc

at

io

na

lp

ur

po
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B95

niet-gespecificeerd Staphylococcus als oorzaak van ziekten geclassificeerd
in andere hoofdstukken

ed

B95.8

overige gespecificeerde bacteriële agentia als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

B96.0

Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

Fo
r

B96

pleuropneumonia-like organism [PPLO]

B96.1

Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

B96.2

Escherichia coli [E. coli] als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken
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Haemophilus influenzae [H. influenzae] als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

B96.4

Proteus (mirabilis)(morganii) als oorzaak van ziekten geclassificeerd in
andere hoofdstukken

B96.5

Pseudomonas (aeruginosa) als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken

B96.6

Bacillus fragilis [B. fragilis] als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken

B96.7

Clostridium perfringens [C. perfringens] als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

B96.8

overige gespecificeerde bacteriële-agentia als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

B97

virale agentia als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken

B97.0

adenovirus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere hoofdstukken

B97.1

enterovirus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere hoofdstukken

na

Coxsackie-virus
ECHO-virus

lp

ur

po

se
s

on
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B96.3

coronavirus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere hoofdstukken

B97.3

retrovirus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere hoofdstukken

respiratoir syncytieel virus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken

uc

B97.4

at

lentivirus
oncovirus

io

B97.2

reovirus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere hoofdstukken

ed

B97.5

parvovirus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere hoofdstukken

B97.7

papillomavirus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken

Fo
r

B97.6

B97.8

overige virale agentia als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken
humaan-metapneumovirus

B98

overige gespecificeerde infectieuze agentia als oorzaak van ziekten
geclassificeerd in andere hoofdstukken

B98.0

Helicobacter pylori [H.pylori] als oorzaak van ziekten geclassificeerd in
andere hoofdstukken
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Vibrio vulnificus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken

overige infectieziekten
(B99-B99)
overige en niet-gespecificeerde infectieziekten

Fo
r
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na

lp

ur
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B99

on
ly

B98.1
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I.68

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

II.

Nieuwvormingen (C00-D48)

at

io

na
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ur
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Dit hoofdstuk bevat de volgende groepen neoplasmata:
C00-C97 maligne neoplasmata
C00-C75 maligne neoplasmata, waarvan is vastgesteld of waarvan wordt
aangenomen dat zij primair zijn, met gespecificeerde lokalisaties,
behalve die van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel
C00-C14 maligne neoplasmata van lip, mond- en keelholte
C15-C26 maligne neoplasmata van spijsverteringsstelsel
C30-C39 maligne neoplasmata van ademhalingsstelsel en
intrathoracale organen
C40-C41 maligne neoplasmata van bot en gewrichtskraakbeen
C43-C44 melanoom en overige maligne neoplasmata van huid
C45-C49 maligne neoplasmata van mesotheel en weke delen
C50-C50 maligne neoplasmata van mamma
C51-C58 maligne neoplasmata van vrouwelijke geslachtsorganen
C60-C63 maligne neoplasmata van mannelijke geslachtsorganen
C64-C68 maligne neoplasmata van nier en urinewegen
C69-C72 maligne neoplasmata van oog, hersenen en overige delen
van centraal zenuwstelsel
C73-C75 maligne neoplasmata van schildklier en andere
endocriene-klieren
C76-C80 maligne neoplasmata van slecht omschreven, secundaire en nietgespecificeerde lokalisaties
C81-C96 maligne neoplasmata van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel
C97-C97 maligne neoplasmata van onafhankelijke (primaire) multipele
lokalisaties
D00-D09 neoplasmata in situ
D10-D36 benigne neoplasmata
D37-D48 neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag

uc

1. Primaire, slecht omschreven, secundaire en niet-gespecificeerde lokalisaties van maligne
neoplasmata

Fo
r
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De categorieën C76-C80 omvatten maligne neoplasmata waarvan de primaire lokalisatie
niet duidelijk is, of waarvan wordt aangenomen dat zij gedissemineerd, uitgezaaid of
verspreid zijn, zonder dat de primaire lokalisatie wordt genoemd. In beide gevallen wordt
de primaire lokalisatie als onbekend beschouwd.
2. Functionele activiteit

Alle neoplasmata zijn in dit hoofdstuk geclassificeerd, ongeacht of ze functioneel
actief zijn. Een aanvullende code uit Hoofdstuk IV kan desgewenst worden gebruikt
om een functionele activiteit verband houdende met een neoplasma aan te geven.
Zo moet bijvoorbeeld het catecholamine-producerend maligne feochromocytoom van
de bijnier gecodeerd worden onder C74 met aanvullende code E27.5; het basofiel
adenoom van de hypofyse met Cushing's syndroom onder code D35.2 met aanvullende
code E24.0.

II.1
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3. Morfologie

on
ly

Er bestaat een aantal belangrijke morfologische (histologische) groepen van maligne
neoplasmata: carcinomen waaronder plaveiselcel- en adenocarcinomen; sarcomen; overige
tumoren van weke delen waaronder mesotheliomen; lymfomen (Hodgkin en non-Hodgkin);
leukemie; overige gespecificeerde en lokalisatie-specifieke typen; en niet-gespecificeerde
vormen van kanker. Kanker is een algemene term en kan worden gebruikt voor elk van de
bovengenoemde groepen. Deze term wordt echter zelden toegepast bij maligne
neoplasmata van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel. 'carcinoom' wordt ten
onrechte soms als synoniem voor 'kanker' gebruikt.

se
s

In Hoofdstuk II zijn de neoplasmata voornamelijk geclassificeerd naar lokalisatie, binnen
grote groepen die indelen naar gedrag. In een klein aantal uitzonderingsgevallen wordt de
morfologie aangegeven in de omschrijvingen van de categorie en de subcategorie.

na
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Voor diegenen die het histologische type van neoplasmata wensen aan te geven, zijn
uitgebreide afzonderlijke morfologiecodes beschikbaar (zie onder M morfologie van
nieuwvormingen). Deze morfologiecodes zijn afgeleid van de tweede editie van de
Internationale Classificatie van ziekten voor Oncologie (ICD-O), een twee-assige
classificatie met aparte codesystemen voor topografie en morfologie. De morfologiecodes
bestaan uit zes cijfers: de eerste vier cijfers geven het histologische type aan; het vijfde
cijfer is de gedragscode (maligne primair, maligne secundair (metastatisch), in situ,
benigne, maligne of benigne onzeker) en het zesde cijfer is een graderingscode
(differentiatie) voor vaste tumoren en wordt tevens als een speciale code voor lymfomen en
leukemieën gebruikt.
4. Gebruik van subcategorieën in Hoofdstuk II

at

io

Aandacht wordt gevraagd voor het speciale gebruik van subcategorie .8 in dit hoofdstuk
[zie opmerking 5]. Waar het nodig was subcategorieën te maken voor 'overige', zijn deze in
het algemeen als subcategorie .7 aangeduid.

uc

5. Maligne neoplasmata die lokalisatiegrenzen overschrijden en het gebruik van
subcategorie .8 (neoplasma met overlappende lokalisatie)

Fo
r

ed

De categorieën C00-C75 classificeren primaire maligne neoplasmata naar hun plaats van
oorsprong. Vele categorieën op drie-tekenniveau zijn verder onderverdeeld in benoemde
delen of subcategorieën van het betreffende orgaan. Een neoplasma dat gedeeltelijk
samenvalt met twee of meer aangrenzende lokalisaties binnen een categorie op drietekenniveau en waarvan het punt van oorsprong niet kan worden vastgesteld, dient onder
subcategorie .8 ('neoplasma met overlappende lokalisatie') te worden geklasseerd, tenzij de
combinatie specifiek elders in de classificatie is opgenomen. Zo is bijvoorbeeld carcinoom
van oesofagus en maag specifiek onder C16.0 (cardia) geclassificeerd, terwijl carcinoom
van het puntje en het ventraal oppervlak van de tong aan C02.8 moet worden toegekend.
Anderzijds dient carcinoom van het puntje van de tong dat zich naar het ventraal oppervlak
uitstrekt onder C02.1 te worden gecodeerd aangezien het punt van oorsprong, namelijk het
puntje van de tong, bekend is. 'Overlappen' houdt in dat de hierbij betrokken lokalisaties
aangrenzend zijn (zich naast elkaar bevinden). Numeriek opeenvolgende subcategorieën
zijn vaak anatomisch aangrenzend, maar dit is niet altijd het geval (bv. blaas C67) en de
codeur kan de behoefte hebben anatomische teksten te raadplegen om de topografische
relaties vast te stellen.
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Soms overschrijdt een neoplasma de grenzen van categorieën op drie-tekenniveau binnen
een bepaald orgaansysteem. Om hierin te voorzien zijn de volgende subcategorieën in het
leven geroepen:
overlappende
overlappende
overlappende
overlappende
overlappende
overlappende
overlappende

lokalisatie
lokalisatie
lokalisatie
lokalisatie
lokalisatie
lokalisatie
lokalisatie

van
van
van
van
van
van
van

tong
grote speekselklieren
lip, mond- en keelholte
rectum, anus en anaal kanaal
galwegen
spijsverteringsstelsel
ademhalingsstelsel en intrathoracale

met
met
met
met
met
met

overlappende
overlappende
overlappende
overlappende
overlappende
overlappende

lokalisatie
lokalisatie
lokalisatie
lokalisatie
lokalisatie
lokalisatie

van
van
van
van
van
van

bot en gewrichtskraakbeen
bindweefsel en weke delen
vrouwelijke geslachtsorganen
mannelijke geslachtsorganen
nier en urinewegen
centraal zenuwstelsel

on
ly

met
met
met
met
met
met
met

se
s

C41.8
C49.8
C57.8
C63.8
C68.8
C72.8

neoplasma
neoplasma
neoplasma
neoplasma
neoplasma
neoplasma
neoplasma
organen
neoplasma
neoplasma
neoplasma
neoplasma
neoplasma
neoplasma

po

C02.8
C08.8
C14.8
C21.8
C24.8
C26.8
C39.8

ur

Een voorbeeld hiervan is een carcinoom van maag en dunne darm, dat gecodeerd moet
worden onder C26.8 (neoplasma met overlappende lokalisatie van spijsverteringsstelsel).

lp

6. Maligne neoplasmata van ectopisch weefsel

na

maligne neoplasmata van ectopisch weefsel dienen onder de vermelde lokalisatie waar ze
zijn gevonden te worden gecodeerd. Zo zal bijvoorbeeld een maligne neoplasma van de
ovaria moeten worden gecodeerd onder 'maligne neoplasma van ovarium' (C56).

io

7. Gebruik van de Alfabetische lijst bij het coderen van neoplasmata

ed

uc

at

Naast lokalisatie moet bij het coderen van neoplasmata rekening worden gehouden met
morfologie en gedrag en altijd moet eerst in de Alfabetische lijst de term voor de
morfologische beschrijving worden geraadpleegd. De inleidende pagina's van Deel 3
omvatten algemene aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de Alfabetische lijst.
De specifieke aanwijzingen en voorbeelden bij het lemma 'neoplasma', dienen te worden
geraadpleegd om het juiste gebruik van de categorieën en subcategorieën in Hoofdstuk II te
verzekeren.
8. Gebruik van de derde editie van de Internationale Classificatie van Ziekten voor
Oncologie (ICD-O-3.2)

Fo
r

Voor bepaalde morfologische typen levert Hoofdstuk II een tamelijk beperkte topografische
classificatie, of zelfs geen enkele. De topografiecodes van de ICD-O-3.2 gebruiken voor alle
neoplasmata in principe dezelfde categorieën op drie- en vier-tekenniveau als die in
Hoofdstuk II worden gebruikt voor primaire maligne neoplasmata (C00-C77, C80, waardoor
in een grotere specificiteit van de lokalisatie voor ook deze andere neoplasmata wordt
voorzien (maligne secundaire (metastatische), benigne, in situ en onzeker of onbekend).
Daarom wordt aanbevolen dat instanties die zowel de lokalisatie als de morfologie van
tumoren willen coderen, zoals kankerregistraties, kankerziekenhuizen, pathologieafdelingen en andere in kanker gespecialiseerde instanties, de ICD-O-3.2 gebruiken.
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maligne neoplasmata
(C00-C97)

on
ly

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (U85), om resistentie, nietontvankelijkheid en ongevoeligheid voor antineoplastische
geneesmiddelen aan te geven.

po

se
s

maligne neoplasmata, waarvan is vastgesteld of waarvan wordt
aangenomen dat zij primair zijn, met gespecificeerde
lokalisaties, behalve die van lymfoïd, hematopoëtisch en
verwant weefsel
(C00-C75)

maligne neoplasma van lip
Exclusie:

C00.0

huid van lip (C43.0, C44.0)

uitwendige bovenlip

uitwendige onderlip

at

C00.1

io

na

bovenlip:
• NNO
• lippenrood
• lippenstiftgebied

lp

C00

ur

maligne neoplasmata van lip, mond- en keelholte
(C00-C14)

uc

onderlip:
• NNO
• lippenrood
• lippenstiftgebied

uitwendige lip, niet-gespecificeerd

ed

C00.2

lippenrood NNO

Fo
r

C00.3

II.4

bovenlip, binnenzijde
bovenlip:
• buccaal gebied
• frenulum
• mondzijde
• slijmvlies

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)
C00.4

onderlip, binnenzijde

lip, niet-gespecificeerd, binnenzijde
lip, niet-gespecificeerd als boven- of onderlip:
• buccaal gebied
• frenulum
• mondzijde
• slijmvlies

se
s

C00.5

on
ly

onderlip:
• buccaal gebied
• frenulum
• mondzijde
• slijmvlies

commissuur van lip

C00.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van lip

po

C00.6

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
lip, niet-gespecificeerd

C01

maligne neoplasma van tongbasis
achterste derde van tong
dorsaal oppervlak van tongbasis
vastzittend deel van tong NNO

C02

maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde delen van tong

C02.0

dorsaal oppervlak van tong

io

na

lp

ur

C00.9

C02.1

at

voorste-tweederde van tong, dorsaal oppervlak
Exclusie: dorsaal oppervlak van tongbasis (C01)
tongrand

uc

tongpunt

C02.2

ventraal oppervlak van tong

ed

frenulum linguae
voorste-tweederde van tong, ventraal oppervlak

Fo
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C02.3

C02.4

C02.8

voorste-tweederde van tong, deel niet-gespecificeerd
beweeglijk deel van tong NNO
middelste-derde van tong NNO

tonsilla lingualis
Exclusie:

tonsil NNO (C09.9)

neoplasma met overlappende lokalisatie van tong
maligne neoplasma van tong, waarvan punt van oorsprong niet onder codereeks C01C02.4 kan worden geklasseerd
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

II.5

C02.9

tong, niet-gespecificeerd

C03

maligne neoplasma van tandvlees

Exclusie:

gingiva
mucosa (van processus) alveolaris
maligne odontogene neoplasmata (C41.0-C41.1)

C03.0

tandvlees van bovenkaak

C03.1

tandvlees van onderkaak

C03.9

tandvlees, niet-gespecificeerd

C04

maligne neoplasma van mondbodem

C04.0

voorste deel van mondbodem

se
s

Inclusie:

on
ly

HOOFDSTUK II.

po

gebied voor verbindingslijn tussen achterzijde van beide hoektanden
laterale deel van mondbodem

C04.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van mondbodem

ur

C04.1

lp

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
mondbodem, niet-gespecificeerd

C05

maligne neoplasma van gehemelte

C05.0

hard gehemelte

C05.1

zachte gehemelte
Exclusie:

io

na

C04.9

nasofaryngeaal oppervlak van zachte gehemelte (C11.3)

uvula

C05.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van gehemelte

uc

at

C05.2

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

gehemelte, niet-gespecificeerd

ed

C05.9

monddak

maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde delen van mond

C06.0

wangslijmvlies

Fo
r

C06

C06.1

binnenzijde wang
mucosa buccalis NNO
vestibulum oris
sulcus buccalis (superior)(inferior)
sulcus labialis (superior)(inferior)

C06.2

II.6

retromolaire gebied

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)
C06.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van overige en niet-gespecificeerde
delen van mond
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

C06.9

mond, niet-gespecificeerd

on
ly

kleine speekselklier, niet-gespecificeerde lokalisatie
mondholte NNO

maligne neoplasma van glandula parotidea

C08

maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde grote
speekselklieren

C08.0

maligne neoplasmata van gespecificeerde kleine-speekselklieren
die geclassificeerd zijn overeenkomstig hun anatomische
lokalisatie
maligne neoplasmata van kleine speekselklieren NNO (C06.9)
glandula parotidea (C07.-)

po

Exclusie:

se
s

C07

glandula submandibularis

ur

glandula submaxillaris
glandula sublingualis

C08.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van grote speekselklieren

lp

C08.1

grote speekselklier, niet-gespecificeerd

io

C08.9

na

maligne neoplasma van grote speekselklieren, waarvan punt van oorsprong niet
onder codereeks C07-C08.1 kan worden geklasseerd
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

speekselklier (groot) NNO

maligne neoplasma van tonsil
Exclusie: tonsilla lingualis (C02.4)
tonsilla pharyngealis (C11.1)

uc

at

C09

tonsil-nis [fossa tonsillaris]

ed

C09.0

gehemelteboog (voorste)(achterste)

C09.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van tonsil

Fo
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C09.1

C09.9

C10

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
tonsil, niet-gespecificeerd
tonsil:
• NNO
• gehemelte
• keel
tonsilla palatina

maligne neoplasma van orofarynx
Exclusie: tonsil (C09)
II.7

C10.0

vallecula epiglottica

C10.1

voorste oppervlak van epiglottis

C10.2

laterale wand van orofarynx

C10.3

achterwand van orofarynx

C10.4

kieuwspleet
branchiale cyste [als lokalisatie van neoplasma]

C10.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van orofarynx

orofarynx, niet-gespecificeerd

C11

maligne neoplasma van nasofarynx

C11.0

bovenwand van nasofarynx

lp

dak van nasofarynx

ur

C10.9

po

overgangsgebied van orofarynx
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

achterwand van nasofarynx

na

C11.1

se
s

epiglottis, vrije rand
plica(e) glossoepiglottica(e)
Exclusie: epiglottis (pars suprahyoidea) NNO (C32.1)

on
ly

HOOFDSTUK II.

C11.2

io

adenoïd
neusamandel
tonsilla pharyngealis

laterale wand van nasofarynx

uc

at

groeve van Rosenmüller
opening van buis van Eustachius
recessus pharyngeus
C11.3

voorwand van nasofarynx

Fo
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ed

achterrand van:
van neus
• choana
• septum
bodem van nasofarynx
nasofaryngeaal (voorste)(achterste) oppervlak van zachte gehemelte

C11.8

C11.9

neoplasma met overlappende lokalisatie van nasofarynx
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
nasofarynx, niet-gespecificeerd
nasofarynxwand NNO

C12

maligne neoplasma van sinus piriformis
fossa piriformis

II.8

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

maligne neoplasma van hypofarynx
Exclusie:

sinus piriformis (C12)

C13.0

regio postcricoidalis

C13.1

plica aryepiglottica, hypofaryngeale zijde
plica aryepiglottica:
• NNO
• randzone
Exclusie: plica aryepiglottica, larynxzijde (C32.1)
achterwand van hypofarynx

C13.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van hypofarynx
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
hypofarynx, niet-gespecificeerd

po

C13.9

hypofarynxwand NNO

Exclusie:

ur

maligne neoplasma van overige en slecht omschreven lokalisaties van lip,
mond- en keelholte
mondholte NNO (C06.9)

lp

C14

se
s

C13.2

on
ly

C13

farynx, niet-gespecificeerd

C14.2

ring van Waldeyer

C14.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van lip, mond- en keelholte

na

C14.0

at

io

maligne neoplasma van lip, mond- en keelholte waarvan punt van oorsprong niet
onder codereeks C00-C14.2 kan worden geklasseerd
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

ed

uc

maligne neoplasmata van spijsverteringsstelsel
(C15-C26)

Fo
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C15

maligne neoplasma van oesofagus
Er worden twee alternatieve onderverdelingen gegeven:
• 0 -.2 op grond van topografie
• 3 -.5 op grond van indeling in derden
Hierbij is welbewust afgeweken van het principe dat categorieën elkaar
wederzijds dienen uit te sluiten, aangezien beide indelingen worden gebruikt,
terwijl de resulterende anatomische onderverdelingen niet analoog zijn.

C15.0

cervicaal deel van oesofagus

C15.1

thoracaal deel van oesofagus

C15.2

abdominaal deel van oesofagus

II.9

C15.3

bovenste-derde-deel van oesofagus

C15.4

middelste-derde-deel van oesofagus

C15.5

onderste-derde-deel van oesofagus

C15.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van oesofagus

C15.9

oesofagus, niet-gespecificeerd

C16

maligne neoplasma van maag

C16.0

cardia

se
s

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

corpus ventriculi

C16.3

antrum pylori

C16.4

pylorus

C16.5

io

prepylorus
pyloruskanaal

na

antrum van maag

ur

C16.2

lp

maagfundus

po

cardio-oesofageale overgang
gastro-oesofageale overgang
maagingang
slokdarm én maag
C16.1

kleine curvatuur van maag, niet-gespecificeerd

at

kleine curvatuur van maag, niet geclassificeerd onder C16.1-C16.4
grote curvatuur van maag, niet-gespecificeerd

uc

C16.6

grote curvatuur van maag, niet geclassificeerd onder C16.0-C16.4

C16.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van maag

ed

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

C16.9

maag, niet-gespecificeerd

Fo
r

maagkanker NNO

C17

maligne neoplasma van dunne darm

C17.0

duodenum

C17.1

jejunum

C17.2

ileum
Exclusie:

C17.3

II.10

ileocecale klep (C18.0)

Meckel-divertikel

on
ly

HOOFDSTUK II.

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)
C17.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van dunne darm
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
dunne darm, niet-gespecificeerd

C18

maligne neoplasma van colon

C18.0

caecum

on
ly

C17.9

colon ascendens

C18.3

flexura hepatica

C18.4

colon transversum

C18.5

flexura lienalis

C18.6

colon descendens

C18.7

colon sigmoideum

po

C18.2

ur

appendix

lp

C18.1

se
s

ileocecale klep

C18.8

na

flexura sigmoidea
sigmoïd
Exclusie: overgang van sigmoïd in rectum (C19)
neoplasma met overlappende lokalisatie van colon

C18.9

io

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
colon, niet-gespecificeerd

at

dikke darm NNO

maligne neoplasma van overgang van sigmoïd in rectum
colon met rectum
colon rectosigmoideum
rectosigmoïd

ed

uc

C19

C20

maligne neoplasma van rectum
ampulla recti

maligne neoplasma van anus en anaal kanaal

C21.0

anus, niet-gespecificeerd

Fo
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C21

C21.1

Exclusie:

anale:
• rand (C43.5, C44.5)
• huid (C43.5, C44.5)
perianale huid (C43.5, C44.5)

anaal kanaal
anale sfincter

II.11
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C21.2

cloacogene zone

C21.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van rectum, anus en anaal kanaal

maligne neoplasma van lever en intrahepatische galwegen
Exclusie:

C22.0

galwegen NNO (C24.9)
secundair maligne neoplasma van lever (C78.7)

se
s

C22

on
ly

anorectale overgang
anorectum
maligne neoplasma van rectum, anus en anaal kanaal waarvan punt van oorsprong
niet onder codereeks C20-C21.2 kan worden geklasseerd
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

levercelcarcinoom

C22.1

po

hepatocellulair carcinoom
hepatoom
carcinoom van intrahepatische galwegen

hepatoblastoom

C22.3

angiosarcoom van lever
Kupffer-celsarcoom

lp

C22.2

ur

cholangiocarcinoom

overige sarcomen van lever

C22.7

overige gespecificeerde carcinomen van lever

C22.9

lever, niet-gespecificeerd

C23

maligne neoplasma van galblaas

C24

maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde delen van
galwegen

uc

at

io

na

C22.4

intrahepatische galwegen (C22.1)

ed

Exclusie:

Fo
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C24.0

extrahepatische galwegen
ductus choledochus
ductus cysticus
ductus hepaticus
galgang of galweg NNO

C24.1

ampul van Vater

C24.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van galwegen
maligne neoplasma van galwegen waarvan punt van oorsprong niet onder codereeks
C22.0-C24.1 kan worden geklasseerd
maligne neoplasma van zowel intrahepatische als extrahepatische galwegen
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

II.12
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galwegen, niet-gespecificeerd

C25

maligne neoplasma van pancreas

C25.0

pancreaskop

C25.1

corpus van pancreas

C25.2

cauda van pancreas

C25.3

ductus pancreaticus

C25.4

endocrien weefsel van pancreas
eilandjes van Langerhans

C25.7

overige gespecificeerde delen van pancreas

C25.8

po

hals van pancreas

se
s

on
ly

C24.9

neoplasma met overlappende lokalisatie van pancreas

ur

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
pancreas, niet-gespecificeerd

C26

maligne neoplasma van overige en slecht omschreven delen van
spijsverteringsstelsel

lp

C25.9

Exclusie:

na

C26.0

peritoneum en retroperitoneale ruimte (C48.-)

tractus intestinalis, deel niet-gespecificeerd

C26.1

milt

folliculair lymfoom (C82.-)
Hodgkin-lymfoom (C81.-)
non-folliculair lymfoom (C83.-)
non-Hodgkin-lymfoom, overige en niet-gespecificeerde typen (C85.-)
rijpe T/NK-cellymfoom (C84.-)
ziekte van Hodgkin (C81.-)

ed

uc

at

Exclusie:

io

darm NNO

Fo
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C26.8

C26.9

neoplasma met overlappende lokalisatie van spijsverteringsstelsel
maligne neoplasma van spijsverteringsstelsel waarvan punt van oorsprong niet onder
codereeks C15-C26.1 kan worden geklasseerd
Exclusie: cardio-oesofageale overgang (C16.0)
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

slecht omschreven lokalisaties binnen spijsverteringsstelsel
maag-darmkanaal NNO
spijsverteringskanaal of tractus digestivus NNO
tractus gastrointestinalis NNO

II.13
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Inclusie:
Exclusie:

middenoor
mesothelioom (C45.-)

C30

maligne neoplasma van neusholte en middenoor

C30.0

neusholte

middenoor

lp

C30.1

ur

po

se
s

concha
kraakbeen
van neus
septum
vestibulum
inwendige neus
Exclusie: achterrand van neusseptum en choana (C11.3)
bulbus olfactorius (C72.2)
huid van neus (C43.3, C44.3)
huid van neus (C43.3, C44.3)
neus NNO (C76.0)
neusbeen (C41.0)

on
ly

maligne neoplasmata van ademhalingsstelsel en
intrathoracale organen
(C30-C39)

io

na

binnenoor
buis van Eustachius
luchtcellen van mastoïd
Exclusie: bot van oor (meatus) (C41.0)
gehoorgang (uitwendig) (C43.2, C44.2)
huid van (uitwendig) oor (C43.2, C44.2)
kraakbeen van oor (C49.0)

maligne neoplasma van neusbijholten

C31.0

sinus maxillaris

uc

at

C31

antrum Highmori

sinus ethmoidalis

ed

C31.1

sinus frontalis

C31.3

sinus sphenoidalis

Fo
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C31.2

C31.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van neusbijholten
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

C31.9

neusbijholte, niet-gespecificeerd

C32

maligne neoplasma van larynx

C32.0

glottis
intrinsieke larynx
stemband (ware) NNO

II.14
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supraglottis

se
s

achterste (laryngeale) oppervlak van epiglottis
epiglottis (pars suprahyoidea) NNO
extrinsieke larynx
ligamenta ventricularia
plica aryepiglottica, larynxzijde
valse stemband
Exclusie: voorste oppervlak van epiglottis (C10.1)
plica aryepiglottica:
• NNO (C13.1)
• hypofaryngeale zijde (C13.1)
• randzone (C13.1)

on
ly

C32.1

subglottis

C32.3

laryngeaal kraakbeen

C32.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van larynx

po

C32.2

ur

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
larynx, niet-gespecificeerd

C33

maligne neoplasma van trachea

C34

maligne neoplasma van bronchus en long

C34.0

hoofdbronchus

na

io

carina
hilus (van long)

lp

C32.9

bovenkwab, bronchus of long

C34.2

middenkwab, bronchus of long

C34.3

onderkwab, bronchus of long

C34.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van bronchus en long

uc

at

C34.1

ed

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

bronchus of long, niet-gespecificeerd

C37

maligne neoplasma van thymus

C38

maligne neoplasma van hart, mediastinum en pleura

Fo
r

C34.9

C38.0

Exclusie:
hart
pericard
Exclusie:

C38.1

mesothelioom (C45.-)

grote vaten (C49.3)

mediastinum anterius

II.15
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mediastinum posterius

C38.3

mediastinum, deel niet-gespecificeerd

C38.4

pleura

C38.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van hart, mediastinum en pleura

on
ly

C38.2

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

maligne neoplasma van overige en slecht omschreven lokalisaties van
ademhalingsstelsel en intrathoracale organen
Exclusie:

intrathoracaal NNO (C76.1)
thoracaal NNO (C76.1)

se
s

C39

bovenste deel van tractus respiratorius, lokalisatie niet-gespecificeerd

C39.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van ademhalingsstelsel en
intrathoracale organen

po

C39.0

slecht omschreven lokalisaties van ademhalingsstelsel
tractus respiratorius NNO

lp

C39.9

ur

maligne neoplasma van ademhalingsstelsel en intrathoracale organen waarvan punt
van oorsprong niet onder codereeks C30-C39.0 kan worden geklasseerd
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

io

beenmerg NNO (C96.7)
synovia (C49.-)

at

Exclusie:

na

maligne neoplasmata van bot en gewrichtskraakbeen
(C40-C41)

maligne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen van extremiteiten

C40.0

scapula en lange beenderen van bovenste extremiteit

C40.1

korte beenderen van bovenste extremiteit

ed

uc

C40

lange beenderen van onderste extremiteit

C40.3

korte beenderen van onderste extremiteit

Fo
r

C40.2

C40.8

C40.9

II.16

neoplasma met overlappende lokalisatie van bot en gewrichtskraakbeen van
extremiteiten
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
bot en gewrichtskraakbeen van extremiteit, niet-gespecificeerd

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

maligne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen van overige en nietgespecificeerde lokalisaties
Exclusie:

C41.0

beenderen van extremiteiten (C40.-)
kraakbeen van:
• oor (C49.0)
• larynx (C32.3)
• extremiteiten (C40.-)
• neus (C30.0)

on
ly

C41

beenderen van schedel en aangezicht

C41.1

po

se
s

bovenkaak
maxilla
orbita
Exclusie: carcinoom, ieder type behalve intraossaal of odontogeen van:
• bovenkaak (C03.0)
• sinus maxillaris (C31.0)
onderkaak [mandibula] (C41.1)
mandibula

wervelkolom
Exclusie:

na

C41.2

lp

ur

onderkaak
Exclusie: bovenkaak (C41.0)
carcinoom, ieder type behalve intraossaal of odontogeen van:
• kaak NNO (C03.9)
• onderkaak (C03.1)
sacrum en os coccygis (C41.4)

ribben, sternum en clavicula

C41.4

bekkenbeenderen, sacrum en os coccygis

C41.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van bot en gewrichtskraakbeen

at

io

C41.3

ed

uc

maligne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen waarvan punt van oorsprong niet
onder codereeks C40-C41.4 kan worden geklasseerd
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

C41.9

bot en gewrichtskraakbeen, niet-gespecificeerd

Fo
r

melanoom en overige maligne neoplasmata van huid
(C43-C44)
C43

C43.0

maligne melanoom van huid
Inclusie:
Exclusie:

morfologiecodes M872- tot en met M879- met gedragscode /3
maligne melanoom van huid van geslachtsorganen (C51-C52,
C60.-, C63.-)

maligne melanoom van lip
Exclusie:

lippenrood (C00.0-C00.2)

II.17
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maligne melanoom van ooglid, inclusief ooghoek [canthus]

C43.2

maligne melanoom van oor en uitwendige gehoorgang

C43.3

maligne melanoom van overige en niet-gespecificeerde delen van
aangezicht

C43.4

maligne melanoom van hals, nek en (behaarde deel van) schedel

C43.5

maligne melanoom van romp

on
ly

C43.1

po

se
s

anale:
• huid
• rand
huid van mamma
perianale huid
Exclusie: anus NNO (C21.0)

maligne melanoom van bovenste extremiteit, inclusief schouder

C43.7

maligne melanoom van onderste extremiteit, inclusief heup

C43.8

maligne melanoom van huid met overlappende lokalisatie

ur

C43.6

C43.9

lp

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

maligne melanoom van huid, niet-gespecificeerd

overige maligne neoplasmata van huid
Inclusie:

uc

at

Exclusie:

maligne neoplasma van:
• talgklieren
• zweetklieren
huid van geslachtsorganen (C51-C52, C60.-, C63.-)
Kaposi-sarcoom (C46.-)
maligne melanoom van huid (C43.-)

io

C44

na

melanoom (maligne) NNO

C44.0

huid van lip

ed

basaalcelcarcinoom van lip
Exclusie: maligne neoplasma van lip (C00.-)

Fo
r

C44.1

C44.2

huid van ooglid, inclusief ooghoek [canthus]
Exclusie:

bindweefsel van ooglid (C49.0)

huid van oor en uitwendige gehoorgang
Exclusie:

bindweefsel van oor (C49.0)

C44.3

huid van overige en niet-gespecificeerde delen van aangezicht

C44.4

huid van hals, nek en (behaarde deel van) schedel

II.18
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huid van romp
anale:
• huid
• rand
huid van mamma
perianale huid
Exclusie: anus NNO (C21.0)
huid van bovenste extremiteit, inclusief schouder

C44.7

huid van onderste extremiteit, inclusief heup

C44.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van huid
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

maligne neoplasma van huid, niet-gespecificeerd

po

C44.9

se
s

C44.6

on
ly

C44.5

ur

maligne neoplasmata van mesotheel en weke delen
(C45-C49)
mesothelioom
Inclusie: morfologiecode M905- met gedragscode /3

C45.0

mesothelioom van pleura
Exclusie:

C45.1

na

lp

C45

overige maligne neoplasmata van pleura (C38.4)

mesothelioom van peritoneum

uc

at

io

mesenterium
mesocolon
omentum
peritoneum (parietale)(van bekken)
Exclusie: overige maligne neoplasmata van peritoneum (C48.-)
C45.2

mesothelioom van pericard
overige maligne neoplasmata van pericard (C38.0)

ed

Exclusie:

mesothelioom van overige gespecificeerde lokalisaties

C45.9

mesothelioom, niet-gespecificeerd

Fo
r

C45.7

C46

Kaposi-sarcoom
Inclusie: morfologiecode M9140 met gedragscode /3

C46.0

Kaposi-sarcoom van huid

C46.1

Kaposi-sarcoom van weke delen

C46.2

Kaposi-sarcoom van gehemelte

C46.3

Kaposi-sarcoom van lymfeklieren

II.19
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Kaposi-sarcoom van overige gespecificeerde lokalisaties

C46.8

Kaposi-sarcoom van multipele organen

C46.9

Kaposi-sarcoom, niet-gespecificeerd

C47

maligne neoplasma van perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel
Inclusie:

C47.0

on
ly

C46.7

sympathische en parasympathische zenuwen en ganglia

perifere zenuwen van hoofd en hals
Exclusie:

perifere zenuwen van orbita (C69.6)

perifere zenuwen van bovenste extremiteit, inclusief schouder

C47.2

perifere zenuwen van onderste extremiteit, inclusief heup

C47.3

perifere zenuwen van thorax

C47.4

perifere zenuwen van abdomen

C47.5

perifere zenuwen van bekken

C47.6

perifere zenuwen van romp, niet-gespecificeerd

C47.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van perifere zenuwen en autonoom
zenuwstelsel

na

lp

ur

po

se
s

C47.1

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel, niet-gespecificeerd

C48

maligne neoplasma van retroperitoneale ruimte en peritoneum
Kaposi-sarcoom (C46.1)
mesothelioom (C45.-)

uc

at

Exclusie:

io

C47.9

retroperitoneale ruimte

C48.1

gespecificeerde delen van peritoneum

Fo
r

ed

C48.0

mesenterium
mesocolon
omentum
peritoneum (van):
• bekken
• pariëtaal

C48.2

peritoneum, niet-gespecificeerd

C48.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van retroperitoneale ruimte en
peritoneum
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

II.20
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C49

maligne neoplasma van overig bindweefsel en weke delen
bloedvat
bursa
fascie
kraakbeen
ligament, behalve uterien
lymfevat
pees(-schede)
spierweefsel
synovia
vetweefsel
bindweefsel van mamma (C50)
Kaposi-sarcoom (C46.-)
kraakbeen van:
• gewricht (C40-C41)
• larynx (C32.3)
• neus (C30.0)
mesothelioom (C45.-)
perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel (C47.-)
peritoneum (C48.-)
retroperitoneale ruimte (C48.0)

C49.0

lp

ur

po

Exclusie:

se
s

on
ly

Inclusie:

bindweefsel en weke delen van hoofd en hals

na

bindweefsel van:
• ooglid
• oor
Exclusie: bindweefsel van orbita (C69.6)

bindweefsel en weke delen van bovenste extremiteit, inclusief schouder

C49.2

bindweefsel en weke delen van onderste extremiteit, inclusief heup

C49.3

bindweefsel en weke delen van thorax

uc

at

io

C49.1

Fo
r

ed

diafragma
grote vaten
oksel
Exclusie: hart (C38.0)
mamma (C50)
mediastinum (C38.1)
thymus (C37)

C49.4

C49.5

bindweefsel en weke delen van abdomen
buikwand
hypochondrium
bindweefsel en weke delen van bekken
bil
lies
perineum

II.21
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C49.6

bindweefsel en weke delen van romp, niet-gespecificeerd
rug NNO

C49.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van bindweefsel en weke delen

bindweefsel en weke delen, niet-gespecificeerd

maligne neoplasmata van mamma
(C50-C50)

se
s

C49.9

on
ly

maligne neoplasma van bindweefsel en weke delen waarvan punt van oorsprong niet
onder codereeks C47-C49.6 kan worden geklasseerd
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

maligne neoplasmata van mamma
Inclusie: bindweefsel van mamma
Exclusie: huid van mamma (C43.5, C44.5)

C50.0

tepel en tepelhof

C50.1

centraal deel van mamma

C50.2

binnenste bovenkwadrant van mamma

C50.3

binnenste onderkwadrant van mamma

C50.4

buitenste bovenkwadrant van mamma

C50.5

buitenste onderkwadrant van mamma

C50.6

axillaire uitloper van mamma

C50.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van mamma

at

io

na

lp

ur

po

C50

uc

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

mamma, niet-gespecificeerd

ed

C50.9

Fo
r

maligne neoplasmata van vrouwelijke geslachtsorganen
(C51-C58)
Inclusie:

huid van vrouwelijke geslachtsorganen

C51

maligne neoplasma van vulva

C51.0

labium majus
klieren van Bartholin [glandulae vestibulares majores]

C51.1

labium minus

C51.2

clitoris

II.22

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)
C51.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van vulva
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

C51.9

vulva, niet-gespecificeerd

on
ly

pudendum
uitwendige vrouwelijke genitalia NNO

maligne neoplasma van vagina

C53

maligne neoplasma van cervix uteri

C53.0

endocervix

C53.1

exocervix

C53.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van cervix uteri

cervix uteri, niet-gespecificeerd

C54

maligne neoplasma van corpus uteri

C54.0

isthmus uteri
onderste uterussegment

lp

ur

C53.9

po

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

se
s

C52

endometrium

C54.2

myometrium

C54.3

fundus uteri

C54.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van corpus uteri

io

na

C54.1

at

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
corpus uteri, niet-gespecificeerd

C55

maligne neoplasma van uterus, deel niet-gespecificeerd

ed

uc

C54.9

maligne neoplasma van ovarium

C57

maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde vrouwelijke
geslachtsorganen

Fo
r

C56

C57.0

tuba Fallopii
eileider
tuba uterina

C57.1

ligamentum latum

C57.2

ligamentum rotundum

II.23
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C57.3

parametrium
uterusligament NNO
adnexa uteri, niet-gespecificeerd

C57.7

overige gespecificeerde lokalisaties van vrouwelijke geslachtsorganen

on
ly

C57.4

corpus Wolffi [mesonefros]
gang van Wolff [ductus mesonephricus]
C57.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van vrouwelijke geslachtsorganen

vrouwelijk geslachtsorgaan, niet-gespecificeerd
vrouwelijke tractus urogenitalis NNO

maligne neoplasma van placenta
choriocarcinoom NNO
chorionepithelioom NNO
Exclusie: chorioadenoma (destruens) (D39.2)
mola hydatidosa:
• NNO (O01.9)
• invasief (D39.2)
• maligne (D39.2)

na

lp

ur

C58

po

C57.9

se
s

maligne neoplasma van vrouwelijke geslachtsorganen waarvan punt van oorsprong
niet onder codereeks C51-C57.7 en C58 kan worden geklasseerd
tubo-ovarieel
utero-ovarieel
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

C60

huid van mannelijke geslachtsorganen

uc

Inclusie:

at

io

maligne neoplasmata van mannelijke geslachtsorganen
(C60-C63)

preputium

ed

C60.0

maligne neoplasma van penis
voorhuid

glans penis

C60.2

penisschacht

Fo
r

C60.1

C60.8

C60.9

corpus cavernosum
neoplasma met overlappende lokalisatie van penis
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
penis, niet-gespecificeerd
huid van penis NNO

C61

II.24

maligne neoplasma van prostaat

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

C62

maligne neoplasma van testis

C62.0

niet-ingedaalde testis
achtergebleven testis [als lokalisatie van maligne neoplasma]
ectopische testis [als lokalisatie van maligne neoplasma]
ingedaalde testis

on
ly

C62.1

scrotale testis
testis, niet-gespecificeerd

C63

maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde mannelijke
geslachtsorganen

C63.0

epididymis

C63.1

zaadstreng

C63.2

scrotum

po

se
s

C62.9

overige gespecificeerde lokalisaties van mannelijke geslachtsorganen
tunica vaginalis
vesicula seminalis

C63.8

lp

C63.7

ur

huid van scrotum

neoplasma met overlappende lokalisatie van mannelijke geslachtsorganen

C63.9

io

na

maligne neoplasma van mannelijke geslachtsorganen waarvan punt van oorsprong
niet onder codereeks C60-C63.7 kan worden geklasseerd
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
mannelijk geslachtsorgaan, niet-gespecificeerd

at

mannelijke tractus urogenitalis NNO

maligne neoplasma van nier, behalve nierbekken

ed

C64

uc

maligne neoplasmata van nier en urinewegen
(C64-C68)

Fo
r

Exclusie:

nier:
• bekken (C65)
• kelken (C65)

C65

maligne neoplasma van nierbekken
nierkelken [calyces]
pyelo-ureterale overgang

C66

maligne neoplasma van ureter
Exclusie: uretermond in blaas [ostium ureteris] (C67.6)

C67

maligne neoplasma van blaas

II.25

C67.0

trigonum vesicae

C67.1

koepel van blaas

C67.2

zijwand van blaas

C67.3

voorwand van blaas

C67.4

achterwand van blaas

C67.5

blaashals

on
ly

HOOFDSTUK II.

se
s

ostium urethrae internum
uretermond in blaas [ostium ureteris]

C67.7

urachus

C67.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van blaas

po

C67.6

ur

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
blaas, niet-gespecificeerd

C68

maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde delen van nier en
urinewegen

urethra
Exclusie:

io

C68.0

tractus urogenitalis NNO:
• mannelijk (C63.9)
• vrouwelijk (C57.9)

na

Exclusie:

lp

C67.9

ostium urethrae internum (C67.5)

para-urethrale klier

C68.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van nier en urinewegen

uc

at

C68.1

ed

maligne neoplasma van nier en urinewegen waarvan punt van oorsprong niet onder
codereeks C64-C68.1 kan worden geklasseerd
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

C68.9

nier en urinewegen, niet-gespecificeerd

Fo
r

tractus urinarius NNO

maligne neoplasmata van oog, hersenen en overige delen van
centraal zenuwstelsel
(C69-C72)
C69

maligne neoplasma van oog en adnexen
Exclusie:

II.26

bindweefsel van ooglid (C49.0)
nervus opticus (C72.3)
ooglid (huid) (C43.1, C44.1)

C69.0

conjunctiva

C69.1

cornea

C69.2

retina

C69.3

choroidea

C69.4

corpus ciliare

on
ly

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

oogbol
traanklier en traanwegen

se
s

C69.5

ductus (naso-)lacrimalis
traanzak

C69.8

lp

bindweefsel van orbita
extraoculaire oogspier
perifere zenuwen van orbita
retrobulbair weefsel
retro-oculair weefsel
Exclusie: bot van orbita (C41.0)

po

orbita

ur

C69.6

neoplasma met overlappende lokalisatie van oog en adnexen

na

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]
oog, niet-gespecificeerd

C70

maligne neoplasma van meningen

C70.0

cerebrale meningen

C70.1

spinale meningen

C70.9

meningen, niet-gespecificeerd

C71

maligne neoplasma van hersenen

uc

at

io

C69.9

ed

Exclusie:

Fo
r

C71.0

hersenzenuwen (C72.2-C72.5)
retrobulbair weefsel (C69.6)

cerebrum, behalve kwabben en ventrikels
supratentorieel NNO

C71.1

frontale kwab

C71.2

temporale kwab

C71.3

pariëtale kwab

C71.4

occipitale kwab

II.27
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hersenventrikel
Exclusie:

vierde ventrikel (C71.7)

C71.6

cerebellum

C71.7

hersenstam
infratentorieel NNO
vierde ventrikel

C71.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van hersenen
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

on
ly

C71.5

hersenen, niet-gespecificeerd

C72

maligne neoplasma van ruggenmerg, hersenzenuwen en overige delen
van centraal zenuwstelsel
Exclusie: meningen (C70.-)
perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel (C47.-)

C72.0

ruggenmerg

C72.1

cauda equina

C72.2

nervus olfactorius

na

bulbus olfactorius

lp

ur

po

se
s

C71.9

nervus opticus

C72.4

nervus acusticus

C72.5

overige en niet-gespecificeerde hersenzenuwen

at

io

C72.3

hersenzenuw NNO

neoplasma met overlappende lokalisatie van hersenen en overige delen van
centraal zenuwstelsel

uc

C72.8

ed

maligne neoplasma van hersenen en overige delen van centraal zenuwstelsel
waarvan punt van oorsprong niet onder codereeks C70-C72.5 kan worden
geklasseerd
Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

Fo
r

C72.9

centraal zenuwstelsel, niet-gespecificeerd
zenuwstelsel NNO

maligne neoplasmata van schildklier en andere
endocriene-klieren
(C73-C75)
C73

II.28

maligne neoplasma van schildklier

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

maligne neoplasma van bijnier

C74.0

bijnierschors [cortex]

C74.1

bijniermerg [medulla]

C74.9

bijnier, niet-gespecificeerd

C75

maligne neoplasma van andere endocriene klieren en verwante
structuren
Exclusie: bijnier (C74.-)
endocrien weefsel van pancreas (C25.4)
ovarium (C56)
schildklier (C73)
testis (C62.-)
thymus (C37)

C75.0

bijschildklier

C75.1

hypofyse

C75.2

ductus craniopharyngeus

C75.3

glandula pinealis [epifyse]

C75.4

glomus caroticum

C75.5

glomus aorticum en overige paraganglia

C75.8

maligne neoplasma, waarbij multipele niet-gespecificeerde endocriene
klieren zijn betrokken

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

C74

uc

at

Aanwijzing: Als de betreffende klieren bekend zijn dient men de afzonderlijke
maligne neoplasmata te coderen.
C75.9

endocriene klier, niet-gespecificeerd

ed

maligne neoplasmata van slecht omschreven, secundaire en
niet-gespecificeerde lokalisaties
(C76-C80)

Fo
r

Aanwijzing: secundair omvat metastase en doorgroei.
C76

maligne neoplasma van overige en slecht omschreven lokalisaties
Exclusie:

maligne neoplasma van:
• lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel (C81-C96)
• niet-gespecificeerde lokalisatie (C80.-)
• tractus urogenitalis NNO:
• mannelijk (C63.9)
• vrouwelijk (C57.9)

II.29

HOOFDSTUK II.
C76.0

hoofd en hals
neus NNO
wang NNO

C76.1

thorax

abdomen

C76.3

bekken

se
s

C76.2

on
ly

intrathoracaal NNO
oksel NNO
thoracaal NNO

po

lies NNO
overlappende lokalisaties van orgaansystemen binnen het bekken, zoals:
• rectovaginaal (septum)
• rectovesicaal (septum)
bovenste extremiteit

C76.5

onderste extremiteit

C76.7

overige slecht omschreven lokalisaties

C76.8

neoplasma met overlappende lokalisatie van overige en slecht omschreven
lokalisatie

lp

ur

C76.4

na

Aanwijzing: [Zie opmerking 5 bij hoofdstuk II]

secundaire en niet-gespecificeerde maligne neoplasmata van
lymfeklieren

C77.0

maligne neoplasma van lymfeklieren, gespecificeerd als primair
(C81-C86, C96.-)

at

Exclusie:

io

C77

lymfeklieren van hoofd en hals

uc

supraclaviculaire lymfeklieren

intrathoracale lymfeklieren

ed

C77.1

intra-abdominale lymfeklieren

C77.3

lymfeklieren van oksel en bovenste extremiteit

Fo
r

C77.2

pectorale lymfeklieren

C77.4

lymfeklieren van lies en onderste extremiteit

C77.5

lymfeklieren in bekken

C77.8

lymfeklieren verspreid over meer regio's

C77.9

lymfeklier, niet-gespecificeerd

II.30

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

secundair maligne neoplasma van tractus respiratorius en tractus
digestivus

C78.0

secundair maligne neoplasma van long

C78.1

secundair maligne neoplasma van mediastinum

C78.2

secundair maligne neoplasma van pleura

on
ly

C78

maligne vochtophoping in pleuraholte, NNO

secundair maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde
ademhalingsorganen

C78.4

secundair maligne neoplasma van dunne darm

C78.5

secundair maligne neoplasma van dikke darm en rectum

C78.6

secundair maligne neoplasma van retroperitoneale ruimte en peritoneum

po

se
s

C78.3

maligne ascites NNO

secundair maligne neoplasma van lever en intrahepatische galwegen

C78.8

secundair maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde organen
van tractus digestivus

C79

secundair maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde
lokalisaties

C79.0

secundair maligne neoplasma van nier en nierbekken

C79.1

secundair maligne neoplasma van blaas en overige en niet-gespecificeerde
urineorganen

C79.2

secundair maligne neoplasma van huid

uc

at

io

na

lp

ur

C78.7

secundair maligne neoplasma van hersenen en hersenvliezen

C79.4

secundair maligne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde delen van
zenuwstelsel

C79.5

secundair maligne neoplasma van bot en beenmerg

Fo
r

ed

C79.3

C79.6

secundair maligne neoplasma van ovarium

C79.7

secundair maligne neoplasma van bijnier

C79.8

secundair maligne neoplasma van overige gespecificeerde lokalisaties

II.31

HOOFDSTUK II.
secundair maligne neoplasma van niet-gespecificeerde lokalisatie
carcinomatosis (secundair)
gedissemineerde (secundaire):
• kanker NNO
• maligniteit NNO
gegeneraliseerde (secundaire):
• kanker NNO
• maligniteit NNO
multipele secundaire kanker NNO
sarcomatose (secundair) NNO

on
ly

C79.9

maligne neoplasma zonder gespecificeerde lokalisatie

C80.0

maligne neoplasma, primaire lokalisatie onbekend, als zodanig vermeld

se
s

C80

primaire lokalisatie onbekend

maligne neoplasma, primaire lokalisatie niet-gespecificeerd

po

C80.9

na

lp

ur

carcinoom NNO
kanker NNO
maligne cachexie NNO
maligniteit NNO
multipele kanker NNO
Exclusie: multipele secundaire kanker NNO (C79.9)
secundair maligne neoplasma van niet-gespecificeerde lokalisatie
(C79.9)

Hodgkin-lymfoom

uc

C81

secundair en niet-gespecificeerd neoplasma van lymfeklieren (C77.-)

at

Exclusie:

io

maligne neoplasmata van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant
weefsel
(C81-C96)

Hodgkin-lymfoom, nodulair lymfocytenrijk

C81.1

Hodgkin-lymfoom, (klassiek), nodulair scleroserend

ed

C81.0

Hodgkin-lymfoom, (klassiek), gemengdcellig

C81.3

Hodgkin-lymfoom, (klassiek), lymfocytenarm

Fo
r

C81.2

C81.4

C81.7

Hodgkin-lymfoom, (klassiek), lymfocytenrijk
Exclusie:

Hodgkin-lymfoom, nodulair, door lymfocyten overheerst (C81.0)

Hodgkin-lymfoom, (klassiek), overig
Hodgkin-lymfoom, (klassiek), type niet-gespecificeerd

C81.9

II.32

Hodgkin-lymfoom, niet-gespecificeerd

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

folliculair lymfoom
Inclusie:
Exclusie:

folliculair lymfoom met of zonder diffuse gebieden
rijpe T/NK-cel lymfoom (C84.-)

folliculair lymfoom, graad I

C82.1

folliculair lymfoom, graad II

C82.2

folliculair lymfoom, graad III, niet gespecificeerd

C82.3

folliculair lymfoom, graad IIIa

C82.4

folliculair lymfoom, graad IIIb

C82.5

diffuus follikelcentrumlymfoom

C82.6

cutaan follikelcentrumlymfoom

C82.7

overige gespecificeerde typen van folliculair lymfoom

C82.9

folliculair lymfoom, niet-gespecificeerd

ur

po

se
s

C82.0

on
ly

C82

lp

nodulair lymfoom NNO

non-folliculair lymfoom

C83.0

kleincellig B-cellymfoom

na

C83

mantelcellymfoom

uc

C83.1

at

io

lymfoom van marginale zone van lymfeklier
lymfoom van marginale zone van milt
lymfoplasmocytair lymfoom
non-leukemische variant van B-CLL
Exclusie: chronische lymfatische-leukemie (C91.1)
macroglobulinemie van Waldenström (C88.0)
lymfomen met rijpe T/NK-cellen (C84.-)

ed

centrocytisch lymfoom
maligne lymfomateuze-polyposis

Fo
r

C83.3

diffuus lymfoom met grote B-cellen
diffuus lymfoom met grote B-cellen:
• anaplastisch
• CD30-positief
• centroblastisch
• immunoblastisch
• plasmablastisch
• T-celrijk
• subtype niet-gespecificeerd
Exclusie: lymfoom met grote B-cellen, mediastinaal (van thymus) (C85.2)
lymfomen met rijpe T/NK-cellen (C84.-)

II.33

HOOFDSTUK II.
lymfoblastisch (diffuus) lymfoom
B-precursorlymfoom
lymfoblastisch B-cellymfoom
lymfoblastisch lymfoom NNO
lymfoblastisch T-cellymfoom
T-precursorlymfoom
C83.7

Burkitt-lymfoom
atypisch Burkitt-lymfoom
Burkitt-achtig lymfoom
Exclusie: leukemie met rijpe B-cellen, Burkitt-type (C91.8)
non-folliculair lymfoom, overig

se
s

C83.8

on
ly

C83.5

po

lymfoom met grote B-cellen, intravasculair
lymfoïde granulomatose
B-cellymfoom met primaire effusie
Exclusie: lymfoom met grote B-cellen, mediastinaal (thymus)(C85.2)
T-celrijk B-cellymfoom (C83.3)
non-folliculair (diffuus) lymfoom, niet-gespecificeerd

C84

lymfomen met rijpe T/NK-cellen

C84.0

mycosis fungoides

C84.1

Sézary-syndroom

C84.4

perifeer T-cellymfoom, niet elders geclassificeerd

na

lp

ur

C83.9

lymfomen met rijpe T/NK-cellen, overig gespecificeerd

at

C84.5

io

lymfo-epitheloïd lymfoom
lymfoom van Lennert
Exclusie:

Fo
r

ed

uc

angio-immunoblastische T-cellymfoom (C86.5)
lymfoom met blastische NK-cellen (C86.4)
extranodaal NK-cellymfoom, nasaal type (C86.0)
hepatosplenisch T-cellymfoom (C86.1)
primair-cutane T-celproliferaties, CD30-positief (C86.6)
subcutaan T-cellymfoom, panniculitisachtig (C86.3)
T-celleukemie (C91.-)
T-cellymfoom, enteropathisch type (C86.2)
Aanwijzing: Indien T-cel-kenmerken worden vermeld tezamen met een specifiek
lymfoom dient men volgens de meest specifieke beschrijving te
coderen.

C84.6

C84.7

lymfoom met grote anaplastische cellen, ALK-positief
lymfoom met grote anaplastische-cellen, CD30-positief
lymfoom met grote anaplastische cellen, ALK-negatief
Exclusie:

C84.8

II.34

primair-cutane T-celproliferaties, CD30-positief (C86.6)

cutaan T-cellymfoom, niet-gespecificeerd

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)
C84.9

lymfoom met rijpe T/NK-cellen, niet-gespecificeerd
NK/T-cellymfoom, niet-gespecificeerd
Exclusie: lymfoom met rijpe T-cellen, niet elders geclassificeerd (C84.4)

overige en niet-gespecificeerde typen van non-Hodgkin-lymfoom

C85.1

B-cellymfoom, niet-gespecificeerd

on
ly

C85

Aanwijzing: Indien B-celkenmerken worden vermeld tezamen met een specifiek
lymfoom dient men volgens de meer specifieke beschrijving te
coderen.
lymfoom met grote B-cellen, mediastinaal (thymus)

C85.7

overige gespecificeerde typen van non-Hodgkin-lymfoom

C85.9

non-Hodgkin-lymfoom, niet-gespecificeerd type

overige gespecificeerde typen van T/NK-cellymfoom

lymfoom met grote anaplastische-cellen, ALK-negatief (C84.7)
lymfoom met grote anaplastische-cellen, ALK-positief (C84.6)

lp

Exclusie:

ur

C86

po

lymfoom NNO
maligne lymfoom NNO
non-Hodgkin-lymfoom NNO

se
s

C85.2

extranodaal NK/T-cellymfoom, nasaal type

C86.1

hepatosplenisch T-cellymfoom

na

C86.0

alfa-bèta- en gamma-deltatypen

T-cellymfoom van enteropathie-type (intestinaal)

io

C86.2

at

enteropathie-geassocieerd T-cellymfoom
subcutaan T-cellymfoom, panniculitisachtig

C86.4

lymfoom met blastische NK-cellen

C86.5

angio-immunoblastisch T-cellymfoom

ed

uc

C86.3

angio-immunoblastische lymfadenopathie met dysproteïnemie (AILD)

Fo
r

C86.6

C88

primair-cutane T-celproliferaties, CD30-positief
grotecellymfoom, primair cutaan, anaplastisch
lymfoom met grote T-cellen, primair cutaan, CD30-positief
lymfatoïde papulose

maligne immunoproliferatieve-ziekten

II.35

HOOFDSTUK II.
C88.0

macroglobulinemie van Waldenström

C88.2

overige `heavy chain disease`
ziekte van Franklin
gamma heavy chain disease
Mmu heavy chain disease

C88.3

immunoproliferatieve aandoening van dunne darm

C88.4

se
s

Alpha-heavy-chain-disease
mediterraan lymfoom

on
ly

lymfoplasmacytisch lymfoom met IgM-productie
macroglobulinemie (primair)(idiopathisch)
Exclusie: kleincellig B-cellymfoom (C83.0)

extranodaal B-cellymfoom, van marginale zone, van
slijmvliesgeassocieerd lymfoïd weefsel [MALT-lymfoom]

ur

po

lymfoom van huidgeassocieerd lymfoïd weefsel (SALT-lymfoom)
lymfoom van bronchusgeassocieerd lymfoïd weefsel (BALT-lymfoom)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (C83.3) om transitie aan te geven
naar hoog maligne (diffuus grootcellig) lymfoom
maligne immunoproliferatieve aandoeningen, overig gespecificeerd

C88.9

maligne immunoproliferatieve aandoening, niet-gespecificeerd

lp

C88.7

na

immunoproliferatieve aandoening NNO

C90

multipel myeloom en maligne neoplasmata van plasmacellen

C90.0

multipel myeloom

uc

at

io

medullair plasmocytoom
myelomatosis
plasmacelmyeloom
ziekte van Kahler
Exclusie: solitair plasmocytoom (C90.3)
C90.1

plasmacelleukemie

ed

plasmocytaire leukemie

extramedullair plasmocytoom

C90.3

solitair plasmocytoom

Fo
r

C90.2

gelokaliseerde plasmaceltumor, maligne, NNO
plasmocytoom NNO
solitair myeloom

C91

lymfatische leukemie

C91.0

acute lymfoblastenleukemie [ALL]
Aanwijzing: Deze code dient alleen te worden gebruikt bij T-cel- en
B-celprecursorleukemie

II.36

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)
C91.1

chronische lymfatische leukemie van B-celtype

C91.3

prolymfocytaire leukemie van B-celtype

C91.4

hairy-cell leukaemia
leukemische reticulo-endotheliose
lymfoom/leukemie met rijpe T-cellen (HTLV-1 geassocieerd)
acute
chronische
lymfomatoïde
smeulende

variant

se
s

C91.5

on
ly

lymfoplasmocytaire leukemie
Richter-syndroom
Exclusie: lymfoplasmocytair lymfoom (C83.0)

prolymfocytaire leukemie van T-celtype

C91.7

overige gespecificeerde vormen van lymfatische leukemie

po

C91.6

leukemie met rijpe B-cellen, Burkitt-type
Exclusie:

lp

C91.8

ur

lymfocytaire leukemie met grootkorrelige T-cellen (geassocieerd met reumatoïde
artritis)

Burkitt-lymfoom met weinig tot geen beenmerginfiltratie (C83.7)

lymfatische leukemie, niet-gespecificeerd

C92

myeloïde leukemie

acute myeloblastenleukemie [AML]
acute myeloblastenleukemie, minimale differentiatie
acute myeloblastenleukemie (met rijping)
AML 1/ETO
AML M0
AML M1
AML M2
AML, met t(8;21)
AML (zonder FAB-classificatie) NNO
refractaire anemie met overmaat blasten in transformatie
Exclusie: acute exacerbatie van chronische myeloïde leukemie (C92.1)

Fo
r

ed

uc

C92.0

at

io

leukemie:
• granulocytair
• myelogeen

na

C91.9

II.37

HOOFDSTUK II.
C92.1

chronische myeloïde leukemie [CML], BCR/ABL-positief

chronische myeloïde leukemie, atypisch, BCR/ABL-negatief

C92.3

myeloïd sarcoom

C92.4

acute promyelocytaire leukemie [PML]

C92.5

ur

AML M3
AML Me met t(15;17) en varianten

po

chloroom
granulocytair sarcoom
Aanwijzing: tumor met onrijpe myeloïde-cellen

se
s

C92.2

on
ly

chronische myelogene-leukemie:
• Philadelphia-chromosoompositief (Ph 1-positief)
• t(9;22)(q34;q11)
• met crisis van blastcellen
Exclusie: chronische myeloïde leukemie, atypisch, BCR/ABL-negatief (C92.2)
chronische myelomonocytaire leukemie (C93.1)
niet-geclassificeerde myeloproliferatieve-ziekte (D47.1)

acute myelomonocytaire leukemie

C92.6

lp

AML M4
AML M4 Eo met inv(16) of t(16;16)

acute myeloïde leukemie met 11q23-afwijking

overige gespecificeerde vormen van myeloïde leukemie
Exclusie:

C92.8

chronische eosinofiele-leukemie (hypereosinofiel syndroom) (D47.5)

io

C92.7

na

acute myeloïde leukemie met variant van MLL-gen

acute myeloïde leukemie met multilineaire dysplasie

uc

at

Aanwijzing: acute myeloïde leukemie met dysplasie van overgebleven hematopoëse
en/of myelodysplastische ziekte in voorgeschiedenis
myeloïde leukemie, niet-gespecificeerd

C93

monocytaire leukemie

ed

C92.9

Inclusie:

Fo
r

C93.0

C93.1

C93.3

II.38

monocytoïde leukemie

acute monoblastaire/monocytaire leukemie
AML M5a
AML M5b
AML M5
chronische myelomonocytaire leukemie
chronische monocytaire-leukemie
CMML-1
CMML-2
CMML met eosinofilie
juveniele myelomonocytaire leukemie

C93.7

overige gespecificeerde vormen van monocytaire leukemie

C93.9

monocytaire leukemie, niet-gespecificeerd

C94

overige vormen van leukemie van gespecificeerd celtype
Exclusie: leukemische reticulo-endotheliose (C91.4)
plasmacelleukemie (C90.1)

C94.0

acute erytroïde leukemie

C94.2

se
s

acute myeloïde leukemie M6 (a)(b)
erytroleukemie
acute megakaryoblastaire leukemie

mestcelleukemie

C94.4

acute panmyelose met myelofibrose

ur

acute myelofibrose

po

acute myeloïde leukemie, M7
acute megakaryocytaire-leukemie
C94.3

on
ly

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

myelodysplastische en myeloproliferatieve ziekte, niet elders geclassificeerd

C94.7

overige gespecificeerde vormen van leukemie

lp

C94.6

na

agressieve NK-celleukemie
acute basofilaire-leukemie

leukemie van niet-gespecificeerd celtype

C95.0

acute leukemie van niet-gespecificeerd celtype

io

C95

uc

at

acute leukemie:
• met twee fenotypen (biphenotypic)
• van gemengde afkomst (mixed lineage)
• van tweevoudige afkomst (bilineal)
stamcelleukemie van onduidelijke afkomst
Exclusie: acute exacerbatie van niet-gespecificeerde chronische leukemie (C95.1)

chronische leukemie van niet-gespecificeerd celtype

C95.7

overige gespecificeerde vormen van leukemie van niet-gespecificeerd
celtype

Fo
r

ed

C95.1

C95.9

leukemie, niet-gespecificeerd

C96

overige en niet-gespecificeerde maligne neoplasmata van lymfoïd,
hematopoëtisch en verwant weefsel

C96.0

multifocale en multisystemische (verspreide) histiocytose van Langerhanscellen [ziekte van Letterer-Siwe]
histiocytose X, multisystemisch

II.39

HOOFDSTUK II.
mestceltumor, maligne
agressieve systemische-mastocytose
mestcelsarcoom
Exclusie: indolente mastocytose (D47.0)
mastocytose (congenitaal)(van huid) (Q82.2)
mestcelleukemie (C94.3)
C96.4

sarcoom van dendritische cellen (satellietcellen)

C96.5

se
s

sarcoom van:
• folliculaire dendritische-cellen
• interdigiterende dendritische-cellen
• Langerhans-cellen

multifocale en monosystemische histiocytose van Langerhans-cellen

po

histiocytose X, multifocaal
ziekte van Hand-Schüller-Christian
C96.6

on
ly

C96.2

unifocale histiocytose van Langerhans-cellen

lp

ur

eosinofilair granuloom
histiocytose X, unifocaal
histiocytose X NNO
histiocytose van Langerhans-cellen, NNO

overige gespecificeerde maligne neoplasmata van lymfoïd, hematopoëtisch
en verwant weefsel

C96.8

histiocytair sarcoom

na

C96.7

maligne histiocytose

io

maligne neoplasma van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel, nietgespecificeerd

at

C96.9

ed

uc

maligne neoplasmata van onafhankelijke (primaire) multipele
lokalisaties
(C97-C97)
C97

maligne neoplasmata van onafhankelijke (primaire) multipele lokalisaties

Fo
r

Aanwijzing: Voor gebruik van deze categorie wordt verwezen naar de regels en
richtlijnen voor mortaliteitscodering in Deel 2.

II.40

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

neoplasmata in situ
(D00-D09)

se
s

on
ly

Veel neoplasmata in situ worden beschouwd als gesitueerd binnen een continuüm van
morfologische verandering tussen dysplasie en een invasief-groeiende-vorm van kanker. Zo
worden bijvoorbeeld voor cervicale intra-epitheliale-neoplasie (CIN) drie graden
onderscheiden, waarvan de derde (CIN III) zowel ernstige dysplasie als carcinoma in situ
omvat. Een dergelijk graderingssysteem wordt ook toegepast op andere organen, b.v. vulva
en vagina. Beschrijvingen van intra-epitheliale-neoplasie, graad III, met of zonder
vermelding van ernstige dysplasie, zijn in dit deel opgenomen; graad I en II zijn
geclassificeerd als dysplasie van het daarbij betrokken orgaanstelsel en dienen gecodeerd te
worden bij het desbetreffende hoofdstuk.
Inclusie: erytroplasie (van Queyrat)
morfologiecodes met gedragscode /2
ziekte van Bowen
Exclusie:
D00.0

melanoma in situ (D03.-)

lip, mondholte en farynx

po

carcinoma in situ van mondholte, oesofagus en maag

ur

D00

at

io

na

lp

lippenrood
plica aryepiglottica:
• NNO
• hypofaryngeale zijde
• randzone
Exclusie: epiglottis:
• NNO (D02.0)
• pars suprahyoidea (D02.0)
huid van lip (D03.0, D04.0)
plica aryepiglottica, larynxzijde (D02.0)
oesofagus

D00.2

maag

D01

carcinoma in situ van overige en niet-gespecificeerde organen van tractus
digestivus
Exclusie: melanoma in situ (D03.-)

ed

uc

D00.1

Fo
r

D01.0

colon
Exclusie:

overgang van sigmoïd in rectum (D01.1)

D01.1

overgang van sigmoïd in rectum

D01.2

rectum

D01.3

anus en anaal-kanaal
Exclusie:

anale:
• huid (D03.5, D04.5)
• rand (D03.5, D04.5)
perianale huid (D03.5, D04.5)
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D01.4

overige en niet-gespecificeerde delen van darmen
Exclusie:

D01.5

ampul van Vater (D01.5)

lever, galblaas en galwegen

D01.7

overige gespecificeerde organen van tractus digestivus
pancreas
niet-gespecificeerd orgaan van tractus digestivus

D02

carcinoma in situ van middenoor en tractus respiratorius
Exclusie: melanoma in situ (D03.-)

D02.0

larynx

ur

po

epiglottis (pars suprahyoidea)
plica aryepiglottica, larynxzijde
Exclusie: plica aryepiglottica:
• NNO (D00.0)
• hypofaryngeale zijde (D00.0)
• randzone (D00.0)

se
s

D01.9

on
ly

ampul van Vater

trachea

D02.2

bronchus en long

D02.3

overige gespecificeerde delen van tractus respiratorius

na

lp

D02.1

uc

at

io

middenoor
neusbijholten
neusholten
Exclusie: neus:
• NNO (D09.7)
• huid (D03.3, D04.3)
oor (uitwendig)(huid) (D03.2, D04.2)

tractus respiratorius, niet-gespecificeerd

D03

melanoma in situ
Inclusie: morfologiecodes M872- tot en met M879- met gedragscode /2

ed

D02.4

Fo
r

D03.0

melanoma in situ van lip

D03.1

melanoma in situ van ooglid, inclusief ooghoek [canthus]

D03.2

melanoma in situ van oor en uitwendige gehoorgang

D03.3

melanoma in situ van overige en niet-gespecificeerde delen van aangezicht

D03.4

melanoma in situ van hals, nek en (behaarde deel van) schedel

II.42
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melanoma in situ van romp
anale:
• huid
• rand
mamma (huid)(weke delen)
perianale huid

on
ly

D03.5

melanoma in situ van bovenste extremiteit, inclusief schouder

D03.7

melanoma in situ van onderste extremiteit, inclusief heup

D03.8

melanoma in situ van overige gespecificeerde lokalisaties

D03.9

melanoma in situ, niet-gespecificeerd

D04

carcinoma in situ van huid
Exclusie: erytroplasie van Queyrat (penis) NNO (D07.4)
melanoma in situ (D03.-)

D04.0

huid van lip

po

lippenrood (D00.0)

ur

Exclusie:

se
s

D03.6

huid van ooglid, inclusief ooghoek [canthus]

D04.2

huid van oor en uitwendige gehoorgang

D04.3

huid van overige en niet-gespecificeerde delen van aangezicht

D04.4

huid van hals, nek en (behaarde deel van) schedel

D04.5

huid van romp

at

io

na

lp

D04.1

ed

uc

anale:
• huid
• rand
huid van mamma
perianale huid
Exclusie: anus NNO (D01.3)
huid van geslachtsorganen (D07.-)

huid van bovenste extremiteit, inclusief schouder

D04.7

huid van onderste extremiteit, inclusief heup

D04.8

huid van overige gespecificeerde lokalisaties

D04.9

huid, niet-gespecificeerd

D05

carcinoma in situ van mamma

Fo
r

D04.6

Exclusie:

carcinoma in situ van huid van mamma (D04.5)
melanoma in situ van mamma (huid) (D03.5)
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lobulair 'carcinoma in situ'

D05.1

intraductaal 'carcinoma in situ'

D05.7

overig gespecificeerd 'carcinoma in situ' van mamma

D05.9

carcinoma in situ van mamma, niet-gespecificeerd

D06

carcinoma in situ van cervix uteri
Inclusie: cervicale intra-epitheliale-neoplasie [CIN], graad III, met of zonder
vermelding van ernstige dysplasie
Exclusie: ernstige cervicale-dysplasie NNO (N87.2)
melanoma in situ van cervix (D03.5)

D06.0

endocervix

D06.1

exocervix

D06.7

overige gespecificeerde delen van cervix

D06.9

cervix, niet-gespecificeerd

D07

carcinoma in situ van overige en niet-gespecificeerde geslachtsorganen

se
s

po

ur

lp

melanoma in situ (D03.5)

D07.0

endometrium

D07.1

vulva

na

Exclusie:

on
ly

D05.0

D07.2

at

io

vulvaire intra-epitheliale-neoplasie [VIN], graad III, met of zonder vermelding van
ernstige dysplasie
Exclusie: ernstige vulvaire-dysplasie NNO (N90.2)
vagina

ed

uc

vaginale intra-epitheliale-neoplasie [VAIN], graad III, met of zonder vermelding van
ernstige dysplasie
Exclusie: ernstige vaginale-dysplasie NNO (N89.2)

overige en niet-gespecificeerde vrouwelijke geslachtsorganen

D07.4

penis

Fo
r

D07.3

D07.5

erytroplasie van Queyrat NNO
prostaat
Exclusie:

laaggradige dysplasie van prostaat (N42.3)

D07.6

overige en niet-gespecificeerde mannelijke geslachtsorganen

D09

carcinoma in situ van overige en niet-gespecificeerde lokalisaties
Exclusie:

II.44

melanoma in situ (D03.-)

D09.0

blaas

D09.1

overige en niet-gespecificeerde urineorganen

D09.2

oog
Exclusie:

D09.3

huid van ooglid (D04.1)

schildklier en overige endocriene klieren
Exclusie:

endocrien weefsel van pancreas (D01.7)
ovarium (D07.3)
testis (D07.6)

carcinoma in situ van overige gespecificeerde lokalisaties

D09.9

carcinoma in situ, niet-gespecificeerd

ur

Inclusie:

po

benigne neoplasmata
(D10-D36)

se
s

D09.7

on
ly
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morfologiecodes met gedragscode /0

benigne neoplasma van mond en farynx

D10.0

lip

lp

D10

tong

at

D10.1

io

na

lip:
• binnenzijde
• frenulum
• lippenrood
• slijmvlies
Exclusie: huid van lip (D22.0, D23.0)

uc

tonsilla lingualis
mondbodem

D10.3

overige en niet-gespecificeerde delen van mond

Fo
r

ed

D10.2

D10.4

kleine speekselklier NNO
Exclusie: benigne odontogene neoplasmata (D16.4-D16.5)
nasofaryngeaal oppervlak van zachte gehemelte (D10.6)
slijmvlies van lip (D10.0)

tonsil
tonsil (keel)(gehemelte)
Exclusie: tonsilla lingualis (D10.1)
tonsilla pharyngealis (D10.6)
tonsilnis (D10.5)
tonsilplooien (D10.5)
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D10.5

overige delen van orofarynx

D10.6

on
ly

epiglottis, voorzijde
tonsilnis
tonsilplooien
vallecula
Exclusie: epiglottis:
• NNO (D14.1)
• pars suprahyoidea (D14.1)
nasofarynx

se
s

achterrand van septum en choanae
tonsilla pharyngealis
hypofarynx

D10.9

farynx, niet-gespecificeerd

D11

benigne neoplasma van grote speekselklieren
Exclusie: benigne neoplasmata van gespecificeerde kleine-speekselklieren
die geclassificeerd zijn overeenkomstig hun anatomische
lokalisatie
benigne neoplasmata van kleine speekselklieren NNO (D10.3)

D11.0

glandula parotidea

D11.7

overige gespecificeerde grote speekselklieren

na

lp

ur

po

D10.7

io

glandula:
• sublingualis
• submandibularis

grote speekselklier, niet-gespecificeerd

D12

benigne neoplasma van colon, rectum, anus en anaal-kanaal

D12.0

caecum

uc

at

D11.9

ileocecale klep

appendix

D12.2

colon ascendens

D12.3

Fo
r

ed

D12.1

colon transversum

D12.4

colon descendens

D12.5

colon sigmoideum

II.46

flexura hepatica
flexura lienalis
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D12.6

colon, niet-gespecificeerd

overgang van sigmoïd in rectum

D12.8

rectum

D12.9

anus en anaal-kanaal
Exclusie:

anale:
• huid (D22.5, D23.5)
• rand (D22.5, D23.5)
perianale huid (D22.5, D23.5)

se
s

D12.7

on
ly

adenomatose van colon
dikke darm NNO
polypose (hereditair) van colon

benigne neoplasma van overige en slecht omschreven delen van tractus
digestivus

D13.0

oesofagus

D13.1

maag

D13.2

duodenum

D13.3

overige en niet-gespecificeerde delen van dunne darm

D13.4

lever

na

lp

ur

po

D13

intrahepatische galwegen

extrahepatische galwegen

D13.6

pancreas

at

Exclusie:

endocrien weefsel van pancreas (D13.7)

endocrien weefsel van pancreas

uc

D13.7

io

D13.5

ed

eilandceltumor
eilandjes van Langerhans

Fo
r

D13.9

D14

slecht omschreven lokalisatie binnen de tractus digestivus
darm NNO
milt
tractus digestivus NNO

benigne neoplasma van middenoor en tractus respiratorius

II.47
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middenoor, neusholte en neusbijholten

D14.1

po

se
s

neuskraakbeen
Exclusie: achterrand van septum en choanae (D10.6)
bot van:
• neus (D16.4)
• oor (D16.4)
bulbus olfactorius (D33.3)
gehoorgang (uitwendige) (D22.2, D23.2)
kraakbeen van oor (D21.0)
neus:
• NNO (D36.7)
• huid (D22.3, D23.3)
oor (uitwendige)(huid) (D22.2, D23.2)
poliep (van):
• (midden)oor (H74.4)
• neusbijholte (J33.8)
• neus(holte) (J33.-)

on
ly

D14.0

larynx

lp

ur

epiglottis (pars suprahyoidea)
Exclusie: epiglottis, voorzijde (D10.5)
poliep van stemband en larynx (J38.1)
trachea

D14.3

bronchus en long

D14.4

tractus respiratorius, niet-gespecificeerd

D15

benigne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde intrathoracale
organen
thymus

uc

D15.0

mesotheliaal weefsel (D19.-)

at

Exclusie:

io

na

D14.2

D15.1

hart

ed

Exclusie:

grote vaten (D21.3)

mediastinum

D15.7

overige gespecificeerde intrathoracale organen

Fo
r

D15.2

D15.9

intrathoracaal orgaan, niet-gespecificeerd

D16

benigne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen

II.48

Exclusie:

bindweefsel van:
• larynx (D14.1)
• neus (D14.0)
• ooglid (D21.0)
• oor (D21.0)
synovia (D21.-)
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scapula en lange beenderen van bovenste extremiteit

D16.1

korte beenderen van bovenste extremiteit

D16.2

lange beenderen van onderste extremiteit

D16.3

korte beenderen van onderste extremiteit

D16.4

beenderen van schedel en aangezicht

D16.5

onderkaak

D16.6

wervelkolom
sacrum en os coccygis (D16.8)

po

Exclusie:

se
s

bot van orbita
bovenkaak
Exclusie: onderkaak (D16.5)

on
ly

D16.0

ribben, sternum en clavicula

D16.8

bekkenbeenderen, sacrum en os coccygis

D16.9

bot en gewrichtskraakbeen, niet-gespecificeerd

D17

benigne lipomateus neoplasma
Inclusie: morfologiecodes M885- tot en met M888- met gedragscode /0

D17.0

benigne lipomateus neoplasma van huid en subcutaan weefsel van hoofd en
hals

D17.1

benigne lipomateus neoplasma van huid en subcutaan weefsel van romp

D17.2

benigne lipomateus neoplasma van huid en subcutaan weefsel van
extremiteiten

uc

at

io

na

lp

ur

D16.7

benigne lipomateus neoplasma van huid en subcutaan weefsel van overige
en niet-gespecificeerde lokalisatie

ed

D17.3

benigne lipomateus neoplasma van intrathoracale organen

D17.5

benigne lipomateus neoplasma van intra-abdominale organen

Fo
r

D17.4

Exclusie:

peritoneum en retroperitoneale ruimte (D17.7)

D17.6

benigne lipomateus neoplasma van zaadstreng

D17.7

benigne lipomateus neoplasma van overige gespecificeerde lokalisaties
peritoneum
retroperitoneale ruimte

II.49
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D17.9

benigne lipomateus neoplasma, niet-gespecificeerd
lipoom NNO

hemangioom en lymfangioom, elke lokalisatie
Inclusie:
Exclusie:

D18.0

morfologiecodes M912- tot en met M917- met gedragscode /0
blauwe of gepigmenteerde naevus (D22.-)

on
ly

D18

hemangioom, elke lokalisatie
angioom NNO
lymfangioom, elke lokalisatie

D19

benigne neoplasma van mesotheliaal weefsel
Inclusie: morfologie code M905- met gedragscode /0

D19.0

mesotheliaal weefsel van pleura

D19.1

mesotheliaal weefsel van peritoneum

D19.7

mesotheliaal weefsel van overige gespecificeerde lokalisaties

D19.9

mesotheliaal weefsel, niet-gespecificeerd

po

benigne neoplasma van weke delen van retroperitoneale ruimte en
peritoneum

na

D20

benigne lipomateus neoplasma van peritoneum en retroperitoneaal
weefsel (D17.7)
mesotheliaal weefsel (D19.-)

io

Exclusie:

retroperitoneale ruimte

D20.1

peritoneum

Fo
r

ed

uc

at

D20.0

II.50

ur

lp

benigne mesothelioom NNO

se
s

D18.1
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D21

overige benigne neoplasmata van bindweefsel en overige weke delen
bloedvat
bursa
fascie
kraakbeen
ligament, behalve uterien
lymfevat
pees(-schede)
spierweefsel
synovia
vetweefsel
bindweefsel van mamma (D24)
hemangioom (D18.0)
kraakbeen van:
• gewricht (D16.-)
• larynx (D14.1)
• neus (D14.0)
lipomateus neoplasma (D17.-)
lymfangioom (D18.1)
perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel (D36.1)
peritoneum (D20.1)
retroperitoneale ruimte (D20.0)
uterien:
• leiomyoom (D25.-)
• ligament, elk (D28.2)
vasculair weefsel (D18.-)

bindweefsel en overige weke delen van hoofd en hals

io

D21.0

na

lp

ur

po

Exclusie:

se
s

on
ly

Inclusie:

uc

at

bindweefsel van:
• ooglid
• oor
Exclusie: bindweefsel van orbita (D31.6)
bindweefsel en overige weke delen van bovenste extremiteit, inclusief
schouder

ed

D21.1

bindweefsel en overige weke delen van onderste extremiteit, inclusief heup

D21.3

bindweefsel en overige weke delen van thorax

Fo
r

D21.2

D21.4

diafragma
grote vaten
oksel
Exclusie: hart (D15.1)
mediastinum (D15.2)
thymus (D15.0)
bindweefsel en overige weke delen van abdomen

II.51
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bindweefsel en overige weke delen van bekken
Exclusie:

D21.6

uterien:
• leiomyoom (D25.-)
• ligament, elk (D28.2)

bindweefsel en overige weke delen van romp, niet-gespecificeerd
rug NNO

D21.9

bindweefsel en overige weke delen, niet-gespecificeerd

D22

melanocytaire naevi

se
s

blauwe naevus
gepigmenteerde naevus
hairy naevus
morfologiecodes M872- tot en met M879- met gedragscode /0
naevus NNO

po

Inclusie:

on
ly

D21.5

melanocytaire naevi van lip

D22.1

melanocytaire naevi van ooglid, inclusief ooghoek [canthus]

D22.2

melanocytaire naevi van oor en uitwendige gehoorgang

D22.3

melanocytaire naevi van overige en niet-gespecificeerde delen van
aangezicht

D22.4

melanocytaire naevi van hals, nek en (behaarde deel van) schedel

D22.5

melanocytaire naevi van romp

io

na

lp

ur

D22.0

uc

at

anale:
• huid
• rand
huid van mamma
perianale huid

melanocytaire naevi van bovenste extremiteit, inclusief schouder

ed

D22.6

melanocytaire naevi van onderste extremiteit, inclusief heup

D22.9

melanocytaire naevi, niet-gespecificeerd

D23

overige benigne neoplasmata van huid
Inclusie: benigne neoplasma van:
• haarfollikels
• talgklieren
• zweetklieren
Exclusie: benigne lipomateuze neoplasmata (D17.0-D17.3)
melanocytaire naevi (D22.-)

Fo
r

D22.7

II.52
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D23.0

huid van lip
Exclusie:

lippenrood (D10.0)

huid van ooglid, inclusief ooghoek [canthus]

D23.2

huid van oor en uitwendige gehoorgang

D23.3

huid van overige en niet-gespecificeerde delen van aangezicht

D23.4

huid van hals, nek en (behaarde deel van) schedel

D23.5

huid van romp

se
s

ur

po

anale:
• huid
• rand
huid van mamma
perianale huid
Exclusie: anus NNO (D12.9)
huid van geslachtsorganen (D28-D29)

on
ly

D23.1

huid van bovenste extremiteit, inclusief schouder

D23.7

huid van onderste extremiteit, inclusief heup

D23.9

huid, niet-gespecificeerd

D24

benigne neoplasma van mamma
mamma:
• bindweefsel
• weke delen
Exclusie: benigne mammadysplasie (N60.-)
huid van mamma (D22.5, D23.5)

D25

leiomyoom van uterus
Inclusie: benigne neoplasmata van uterus met morfologiecode M889- en
gedragscode /0
fibromyoom van uterus

ed

uc

at

io

na

lp

D23.6

submukeus leiomyoom van uterus

D25.1

intramuraal leiomyoom van uterus

D25.2

subsereus leiomyoom van uterus

D25.9

leiomyoom van uterus, niet-gespecificeerd

D26

overige benigne neoplasmata van uterus

D26.0

cervix uteri

D26.1

corpus uteri

Fo
r

D25.0

II.53
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overige gespecificeerde delen van uterus

D26.9

uterus, niet-gespecificeerd

D27

benigne neoplasma van ovarium

D28

benigne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde vrouwelijke
geslachtsorganen
Inclusie:

D28.0

vulva

D28.1

vagina

D28.2

tubae uterinae en uterusligamenten

po

tuba Fallopii
uterusligament (breed)(rond)

se
s

adenomateuze poliep
huid van vrouwelijke geslachtsorganen

overige gespecificeerde vrouwelijke geslachtsorganen

D28.9

vrouwelijk geslachtsorgaan, niet-gespecificeerd

D29

benigne neoplasma van mannelijke geslachtsorganen
Inclusie: huid van mannelijke geslachtsorganen

D29.0

penis

D29.1

prostaat

io

at

prostaat:
• hypertrofie (N40)
• vergroting (N40)

testis

uc

D29.2

na

lp

ur

D28.7

Exclusie:

epididymis

ed

D29.3
D29.4

scrotum
huid van scrotum

Fo
r

D29.7

overige gespecificeerde mannelijke geslachtsorganen
tunica vaginalis
vesicula seminalis
zaadstreng

D29.9

mannelijk geslachtsorgaan, niet-gespecificeerd

D30

benigne neoplasma van nier en urinewegen

II.54

on
ly

D26.7
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nier
Exclusie:

nier:
• bekken (D30.1)
• kelken (D30.1)

D30.1

nierbekken

D30.2

ureter
Exclusie:

D30.3

on
ly

D30.0

uretermond in blaas (D30.3)

blaas

urethra
Exclusie:

D30.7

urethramond in blaas (D30.3)

overige gespecificeerde urineorganen

nier en urinewegen, niet-gespecificeerd
tractus urinarius NNO

D31

lp

D30.9

ur

para-urethrale klieren

po

D30.4

se
s

uitmonding in blaas van:
• ureter [ostium ureteris]
• urethra [ostium urethrae internum]

benigne neoplasma van oog en adnexen
Exclusie:

io

na

bindweefsel van ooglid (D21.0)
huid van ooglid (D22.1, D23.1)
nervus opticus (D33.3)

conjunctiva

D31.1

cornea

D31.2

retina

D31.3

choroidea

ed

uc

at

D31.0

corpus ciliare

D31.5

traanklier en traanwegen

Fo
r

D31.4

D31.6

ductus (naso)lacrimalis
traanzak
orbita, niet-gespecificeerd
bindweefsel van orbita
extraoculaire oogspier
perifere zenuwen van orbita
retrobulbair weefsel
retro-oculair weefsel
Exclusie: bot van orbita (D16.4)

II.55

HOOFDSTUK II.
D31.9

oog, niet-gespecificeerd
oogbol

benigne neoplasma van meningen

D32.0

cerebrale meningen

D32.1

spinale meningen

D32.9

meningen, niet-gespecificeerd

on
ly

D32

meningeoom NNO

benigne neoplasma van hersenen en overige delen van centraal
zenuwstelsel
Exclusie: angioom (D18.0)
meningen (D32.-)
perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel (D36.1)
retro-oculair weefsel (D31.6)

D33.0

hersenen, supratentorieel

ur

po

se
s

D33

hersenen, infratentorieel

io

D33.1

na

lp

cerebrum
hersenventrikel
frontale
occipitale
kwab
pariëtale
temporale
Exclusie: vierde ventrikel (D33.1)

hersenen, niet-gespecificeerd

uc

D33.2

at

cerebellum
hersenstam
vierde ventrikel

D33.3

hersenzenuwen

ed

bulbus olfactorius

ruggenmerg

D33.7

overige gespecificeerde delen van centraal zenuwstelsel

Fo
r

D33.4

D33.9

D34

II.56

centraal zenuwstelsel, niet-gespecificeerd
zenuwstelsel (centraal) NNO

benigne neoplasma van schildklier

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

benigne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde endocriene
klieren
Exclusie:

endocrien weefsel van pancreas (D13.7)
ovarium (D27)
testis (D29.2)
thymus (D15.0)

on
ly

D35

bijnier

D35.1

bijschildklier

D35.2

hypofyse

D35.3

ductus craniopharyngeus

D35.4

glandula pinealis [epifyse]

D35.5

glomus caroticum

D35.6

glomus aorticum en overige paraganglia

D35.7

overige gespecificeerde endocriene klieren

D35.8

benigne neoplasma waarbij meer endocriene klieren zijn betrokken

D35.9

endocriene klier, niet-gespecificeerd

D36

benigne neoplasma van overige en niet-gespecificeerde lokalisaties

D36.0

lymfeklieren

D36.1

perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel

po

ur

lp

na

io

at

Exclusie:

perifere zenuwen van orbita (D31.6)

overige gespecificeerde lokalisaties

uc

D36.7

se
s

D35.0

neus NNO

benigne neoplasma van niet-gespecificeerde lokalisatie

ed

D36.9

Fo
r

neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag
(D37-D48)
Aanwijzing: In de codereeks D37-D48 zijn de neoplasmata met onzeker of onbekend
gedrag geclassificeerd, dat wil zeggen in geval van twijfel of het
neoplasma maligne of benigne is. Dergelijke neoplasmata krijgen
gedragscode /1 in de classificatie van de morfologie van neoplasmata.

D37

neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van mondholte en tractus
digestivus

II.57

HOOFDSTUK II.
lip, mondholte en farynx

maag

D37.2

dunne darm

D37.3

appendix

D37.4

colon

D37.5

rectum

lever, galblaas en galwegen
ampul van Vater

D37.7

na

D37.6

lp

overgang van sigmoïd in rectum

ur

po

D37.1

se
s

grote en kleine speekselklieren
lippenrood
plica aryepiglottica:
• NNO
• hypofaryngeale zijde
• randzone
Exclusie: plica aryepiglottica, larynxzijde (D38.0)
epiglottis:
• NNO (D38.0)
• pars suprahyoidea (D38.0)
huid van lip (D48.5)

on
ly

D37.0

overige gespecificeerde organen van tractus digestivus

ed

uc

at

io

anaal:
• kanaal
• sfincter
anus NNO
darm NNO
oesofagus
pancreas
Exclusie: anale:
• huid (D48.5)
• rand (D48.5)
perianale huid (D48.5)

Fo
r

D37.9

D38

II.58

orgaan van tractus digestivus, niet-gespecificeerd

neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van middenoor, tractus
respiratorius en intrathoracale organen
Exclusie: hart (D48.7)

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)
D38.0

larynx

D38.2

pleura

D38.3

mediastinum

D38.4

thymus

D38.5

overige gespecificeerde ademhalingsorganen

se
s

trachea, bronchus en long

po

D38.1

on
ly

epiglottis (pars suprahyoidea)
plica aryepiglottica, larynxzijde
Exclusie: plica aryepiglottica:
• NNO (D37.0)
• hypofaryngeale zijde (D37.0)
• randzone (D37.0)

lp

ur

middenoor
neusbijholten
neusholten
neuskraakbeen
Exclusie: neus NNO (D48.7)
huid van neus (D48.5)
oor (uitwendig)(huid) (D48.5)

ademhalingsorganen, niet-gespecificeerd

D39

neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van vrouwelijke
geslachtsorganen

D39.0

uterus

D39.1

ovarium

D39.2

placenta

uc

at

io

na

D38.6

ed

chorioadenoma destruens
mola hydatidosa:
• invasief
• maligne
Exclusie: mola hydatidosa NNO (O01.9)

Fo
r

D39.7

overige gespecificeerde vrouwelijke geslachtsorganen
huid van vrouwelijke geslachtsorganen

D39.9

vrouwelijk geslachtsorgaan, niet-gespecificeerd

D40

neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van mannelijke
geslachtsorganen

D40.0

prostaat

II.59

HOOFDSTUK II.
D40.1

testis

D40.7

overige gespecificeerde mannelijke geslachtsorganen
huid van mannelijke geslachtsorganen
mannelijk geslachtsorgaan, niet-gespecificeerd

D41

neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van nier en urinewegen

D41.0

nier
Exclusie:

on
ly

D40.9

nierbekken (D41.1)

nierbekken

D41.2

ureter

D41.3

urethra

D41.4

blaas

D41.7

overige gespecificeerde urineorganen

D41.9

nier en urinewegen, niet-gespecificeerd

D42

neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van meningen

D42.0

cerebrale meningen

D42.1

spinale meningen

D42.9

meningen, niet-gespecificeerd

D43

neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van hersenen en centraal
zenuwstelsel
Exclusie: perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel (D48.2)

ur

lp

na

io

at

uc

hersenen, supratentorieel
cerebrum
hersenventrikel
frontale
occipitale
kwab
pariëtale
temporale
Exclusie: vierde ventrikel (D43.1)

Fo
r

ed

D43.0

D43.1

hersenen, infratentorieel
cerebellum
hersenstam
vierde ventrikel

D43.2

hersenen, niet-gespecificeerd

D43.3

hersenzenuwen

II.60

po

se
s

D41.1

D43.4

ruggenmerg

D43.7

overige gespecificeerde delen van centraal zenuwstelsel

D43.9

centraal zenuwstelsel, niet-gespecificeerd
zenuwstelsel (centraal) NNO

neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van endocriene klieren
Exclusie:

endocrien weefsel van pancreas (D37.7)
ovarium (D39.1)
testis (D40.1)
thymus (D38.4)

se
s

D44

on
ly

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)

schildklier

D44.1

bijnier

D44.2

bijschildklier

D44.3

hypofyse

D44.4

ductus craniopharyngeus

D44.5

glandula pinealis [epifyse]

D44.6

glomus caroticum

D44.7

glomus aorticum en overige paraganglia

D44.8

neoplasma met onzeker of onbekend gedrag waarbij meer endocriene klieren
zijn betrokken

at

io

na

lp

ur

po

D44.0

multipele endocriene adenomatose
endocriene klier, niet-gespecificeerd

D45

polycythaemia vera

uc

D44.9

Fo
r

ed

Aanwijzing: polycythaemia vera werd bij de derde revisie van ICD-O onder
gedragscode /3 ingedeeld. Ondanks dat de toegewezen
gedragscode voor onzeker of onbekend gedrag staat, is D45 als
zodanig bruikbaar. Een andere indeling is het revisieproces van
de ICD-11 voorbehouden.

D46

myelodysplastisch syndroom
Inclusie: myelodysplastisch syndroom verband houdend met:
• alkylerend agens
• epipodophyllotoxine
• behandeling NNO
Exclusie: door geneesmiddel geïnduceerde aplastische anemie (D61.1)

II.61

HOOFDSTUK II.
D46.0

refractaire anemie zonder ringsideroblasten, als zodanig vermeld

D46.1

refractaire anemie met ringsideroblasten

D46.2

refractaire anemie met overmatig veel blasten [RAEB]
RAEB I
RAEB II

on
ly

Aanwijzing: zonder overmaat aan blasten
zonder sideroblasten

refractaire anemie, niet-gespecificeerd

D46.5

refractaire anemie met dysplasie van gemengde afkomst

D46.6

myelodysplastisch syndroom met geïsoleerde del(5q)-abnormaliteit

se
s

D46.4

overige gespecificeerde vormen van myelodysplastisch syndroom
Exclusie:

D46.9

chronische myelomonocytaire-leukemie(C93.1)

ur

D46.7

po

5 q-minussyndroom

myelodysplastisch syndroom, niet-gespecificeerd

lp

myelodysplasie NNO
preleukemie (syndroom) NNO

overige neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag van lymfoïd,
hematopoëtisch en verwant weefsel

D47.0

tumoren van histiocyten en mestcellen met onzeker of onbekend gedrag

na

D47

uc

at

io

indolente systemische-mastocytose
mastocytoma NNO
mestceltumor NNO
systemische mastocytose, geassocieerd met klonale hematopoëtische-'non-mast-celldisease'(SM-AHNMD)
Exclusie: mastocytose (congenitale)(van huid) (Q82.2)
D47.1

chronische myeloproliferatieve aandoening

ed

chronische neutrofiele-leukemie
myeloproliferatieve aandoening, niet-gespecificeerd
Exclusie: atypische chronische myeloïde leukemie, BCR/ABL-negatief (C92.2)
chronische myeloïde leukemie [CML], BCR/ABL-positief (C92.1)

monoklonale gammopathie met onbekende significantie (MGUS)

D47.3

essentiële (hemorragische-) trombocytemie

Fo
r

D47.2

D47.4

idiopathische hemorragische-trombocytemie
osteomyelofibrose
chronische idiopathische-myelofibrose
myelofibrose (idiopathisch)(met myeloïde metaplasie)
myelosclerose (megakaryocytair) met myeloïde metaplasie
secundaire myelofibrose bij myeloproliferatieve ziekte
Exclusie: acute myelofibrose(C94.4)

II.62

NIEUWVORMINGEN (C00-D48)
D47.5

chronische eosinofiele-leukemie [hypereosinofiel syndroom]

D47.7

overige gespecificeerde neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag van
lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel

D47.9

on
ly

histiocytaire tumoren van onzeker en onbekend gedrag
neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van lymfoïd, hematopoëtisch en
verwant weefsel, niet-gespecificeerd
lymfoproliferatieve aandoening NNO

neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van overige en nietgespecificeerde lokalisatie
Exclusie:

D48.0

se
s

D48

neurofibromatose (niet-maligne) (Q85.0)

bot en gewrichtskraakbeen
Exclusie:

bindweefsel en overige weke delen

lp

D48.1

ur

po

bindweefsel van ooglid (D48.1)
kraakbeen van:
• larynx (D38.0)
• neus (D38.5)
• oor (D48.1)
synovia (D48.1)

D48.2

at

io

na

bindweefsel van:
• ooglid
• oor
Exclusie: bindweefsel van mamma (D48.6)
kraakbeen van:
• gewricht (D48.0)
• larynx (D38.0)
• neus (D38.5)

perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel
perifere zenuwen van orbita (D48.7)

uc

Exclusie:

retroperitoneale ruimte

ed

D48.3

peritoneum

D48.5

huid

Fo
r

D48.4

anale:
• huid
• rand
huid van mamma
perianale huid
Exclusie: anus NNO (D37.7)
huid van geslachtsorganen (D39.7, D40.7)
lippenrood (D37.0)

II.63

HOOFDSTUK II.
D48.6

mamma
bindweefsel van mamma
cystosarcoma phyllodes
Exclusie: huid van mamma (D48.5)
overige gespecificeerde lokalisaties

on
ly

D48.7

hart
oog
perifere zenuwen van orbita
Exclusie: bindweefsel (D48.1)
huid van ooglid (D48.5)

neoplasma met onzeker of onbekend gedrag, niet-gespecificeerd

se
s

D48.9

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

po

neoplasma NNO
nieuwvorming NNO
tumor NNO
woekering NNO

II.64

ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN EN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN IMMUUNSYSTEEM

Ziekten van bloed en bloedvormende organen
en bepaalde aandoeningen van
immuunsysteem (D50-D89)
auto-immuunziekte (systemisch) NNO (M35.9)
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode
(P00-P96)
complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (O00-O99)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
(Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
nieuwvormingen (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische-bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)
ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] (B20-B24)

ur

po

se
s

Exclusie:

on
ly

III.

na

lp

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
D50-D53 voedingsanemieën
D55-D59 hemolytische anemieën
D60-D64 aplastische en overige anemieën
D65-D69 stollingsstoornissen, purpura en overige hemorragische aandoeningen
D70-D77 overige ziekten van bloed en bloedvormende organen
D80-D89 bepaalde aandoeningen waarbij immuunsysteem betrokken is

uc

at

io

asterisk-categorieën in dit hoofdstuk
D77* overige aandoeningen van bloed en bloedvormende organen bij elders
geclassificeerde ziekten
D63* anemie bij elders geclassificeerde chronische ziekten

ed

voedingsanemieën
(D50-D53)

Fo
r

D50

D50.0

ijzergebreksanemie
Inclusie: anemie:
• asiderotisch
• hypochroom

ijzergebreksanemie als gevolg van (chronisch) bloedverlies
posthemorragische anemie (chronisch)
Exclusie: acute posthemorragische-anemie (D62)
congenitale anemie door foetaal bloedverlies (P61.3)

III.1

HOOFDSTUK III.
D50.1

sideropenische dysfagie
syndroom van Kelly-Paterson
syndroom van Plummer-Vinson
overige gespecificeerde ijzergebreksanemieën

D50.9

ijzergebreksanemie, niet-gespecificeerd

D51

anemie door vitamine B12-deficiëntie
Exclusie: vitamine B12-deficiëntie (E53.8)

D51.0

anemie door vitamine B12-deficiëntie als gevolg van tekort aan 'intrinsic factor'

se
s

anemie door vitamine B12-deficiëntie als gevolg van selectieve malabsorptie
van vitamine B12 met proteïnurie

ur

D51.1

po

anemie van:
• Addison
• Biermer
congenitale 'intrinsic factor'-deficiëntie
pernicieuze anemie (congenitaal)

on
ly

D50.8

lp

megaloblastaire hereditaire-anemie
syndroom van Imerslund(-Gräsbeck)
transcobalamine II-deficiëntie

D51.3

overige met dieet samenhangende anemieën door vitamine B12-deficiëntie

na

D51.2

anemie bij veganisten

overige gespecificeerde anemie door vitamine B12-deficiëntie

D51.9

anemie door vitamine B12-deficiëntie, niet-gespecificeerd

D52

anemie door foliumzuurdeficiëntie

D52.0

met dieet samenhangende anemie door foliumzuurdeficiëntie

uc

at

io

D51.8

met voeding samenhangende megaloblastaire anemie

anemie als gevolg van door geneesmiddelen geïnduceerde
foliumzuurdeficiëntie

ed

D52.1

Fo
r

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

D52.8

overige gespecificeerde anemieën door foliumzuurdeficiëntie

D52.9

anemie door foliumzuurdeficiëntie, niet-gespecificeerd

D53

overige voedingsanemieën
Inclusie: megaloblastaire anemie niet reagerend op vitamine B12- of
foliumzuurtherapie

III.2

ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN EN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN IMMUUNSYSTEEM
D53.0

anemie door proteïnedeficiëntie
anemie door aminozuurdeficiëntie
anemie met orotacidurie
Exclusie: syndroom van Lesch-Nyhan (E79.1)
overige megaloblastaire anemieën, niet elders geclassificeerd

on
ly

D53.1

megaloblastaire anemie NNO
Exclusie: ziekte van Di Guglielmo (C94.0)
D53.2

anemie bij scheurbuik
Exclusie:

overige gespecificeerde vormen van voedingsanemie

se
s

D53.8

scheurbuik (E54)

voedingsanemie, niet-gespecificeerd

lp

D53.9

ur

po

anemie verband houdend met deficiëntie van:
• koper
• molybdeen
• zink
Exclusie: voedingsdeficiënties zonder vermelding van anemie, zoals:
• koperdeficiëntie (E61.0)
• molybdeendeficiëntie (E61.5)
• zinkdeficiëntie (E60)

na

gewone chronische anemie
Exclusie: anemie NNO (D64.9)

io

hemolytische anemieën
(D55-D59)

anemie door enzymstoornissen

at

D55

anemie als gevolg van door geneesmiddelen-geïnduceerde
enzymdeficiëntie (D59.2)

uc

Exclusie:
D55.0

anemie door deficiëntie van glucose-6-fosfaatdehydrogenase [G-6-PD]

ed

anemie door G-6-PD-deficiëntie
favisme

Fo
r

D55.1

anemie door andere stoornissen van glutathionstofwisseling
anemie (door):
• enzymdeficiënties, behalve G-6-PD, verband houdend met hexosemonofosfaatshuntbaan [HMP-shuntbaan]
• hemolytisch niet-sferocytair (hereditair), type I

III.3

HOOFDSTUK III.
anemie door stoornissen van glycolytische enzymen
anemie (door):
• deficiëntie van:
• pyruvaatkinase [PK]
• triosefosfaatisomerase
• hemolytisch niet-sferocytair (hereditair), type II
• deficiëntie van:
• hexokinase
anemie door stoornissen van nucleotidenstofwisseling

D55.8

overige anemieën door gespecificeerde enzymstoornissen

D55.9

anemie door enzymstoornis, niet-gespecificeerd

D56

thalassemie

D56.0

alfa-thalassemie

hydrops foetalis door hemolytische ziekte (P56.-)

bèta-thalassemie

na

lp

Cooley-anemie
thalassaemia:
• intermedia
• major

ur

D56.1

po

Exclusie:

se
s

D55.3

delta-bèta-thalassemie

D56.3

thalassaemia trait

io

D56.2

thalassaemia (beta) minor

hereditaire persistentie van foetale hemoglobine [HPFH]

D56.8

overige gespecificeerde thalassemieën

uc

at

D56.4

D56.9

thalassemie, niet-gespecificeerd

ed

Middellandse-Zee-anemie (met andere hemoglobinopathie)
thalassaemia (gemengd)(met andere hemoglobinopathie)

D57

sikkelcelaandoeningen

Fo
r

Exclusie:

D57.0

D57.1

III.4

overige hemoglobinopathieën (D58.-)

sikkelcelanemie met crisis
HbSS-ziekte met crisis
sikkelcelanemie zonder crisis
sikkelcel:
• aandoening
• anemie
• ziekte

on
ly

D55.2

NNO

ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN EN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN IMMUUNSYSTEEM
dubbel heterozygote tot sikkelcel vervormende aandoeningen
HbSCHbSDHbSEsikkelcelthalassemie
D57.3

ziekte

on
ly

D57.2

sikkelcel-trait

D57.8

overige sikkelcelaandoeningen

D58

overige hereditaire hemolytische anemieën

D58.0

hereditaire sferocytose

hereditaire elliptocytose

ur

D58.1

po

acholurische (familiale) geelzucht
congenitale (sferocytaire-) hemolytische-icterus
syndroom van Minkowski-Chauffard

se
s

HbS-trait
heterozygoot-hemoglobine S [HbAS]

D58.2

lp

elliptocytose (congenitaal)
ovalocytose (congenitaal)(hereditair)
overige hemoglobinopathieën

uc

at

io

na

abnormaal hemoglobine NNO
congenitale Heinz-lichaampjesanemie
Hb-CHb-Dziekte
Hb-Ehemoglobinopathie NNO
hemolytische ziekte door onstabiele hemoglobine
Exclusie: familiale polycytemie (D75.0)
grote-hoogtepolycytemie (D75.1)
Hb-M-ziekte (D74.0)
hereditaire persistentie van foetale hemoglobine [HPFH] (D56.4)
methemoglobinemie (D74.-)

hereditaire-hemolytische-anemieën, overige gespecificeerd

ed

D58.8

stomatocytose

Fo
r

D58.9

hereditaire hemolytische-anemie, niet-gespecificeerd

D59

verworven hemolytische anemie

D59.0

door geneesmiddelen geïnduceerde auto-immune hemolytische anemie
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

III.5

HOOFDSTUK III.
overige auto-immune hemolytische anemieën

D59.2

se
s

auto-immune hemolytische-ziekte (koud type)(warm type)
chronische koudehemagglutinineziekte
hemolytische anemie:
• koud type (secundair)(symptomatisch)
• warm type (secundair)(symptomatisch)
koudeagglutinine:
• hemoglobinurie
• ziekte
Exclusie: hemolytische ziekte van foetus en pasgeborene (P55.-)
paroxismale koudehemoglobinurie (D59.6)
syndroom van Evans (D69.3)

on
ly

D59.1

door geneesmiddelen geïnduceerde niet-auto-immune hemolytische anemie

po

anemie als gevolg van door geneesmiddelen-geïnduceerde enzymdeficiëntie
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
hemolytisch-uremisch syndroom

D59.4

overige niet-auto-immune hemolytische anemieën

ur

D59.3

paroxismale nachtelijke hemoglobinurie [Marchiafava-Micheli]
Exclusie:

hemoglobinurie NNO (R82.3)

hemoglobinurie als gevolg van hemolyse door overige uitwendige oorzaken

at

D59.6

io

D59.5

na

lp

hemolytische anemie:
• mechanisch
• microangiopathisch
• toxisch
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

ed

uc

hemoglobinurie door inspanning
marshemoglobinurie
paroxismale koude hemoglobinurie
Exclusie: hemoglobinurie NNO (R82.3)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

overige gespecificeerde verworven hemolytische anemieën

D59.9

verworven hemolytische anemie, niet-gespecificeerd

Fo
r

D59.8

idiopathische hemolytische anemie, chronisch

aplastische en overige anemieën
(D60-D64)
D60

verworven 'pure red cell aplasia' [erytroblastopenie]
Inclusie:

III.6

rode-cellenaplasie (verworven)(van volwassene)(met thymoom)

chronische verworven 'pure red cell aplasia'

D60.1

voorbijgaande verworven 'pure red cell aplasia'

D60.8

overige gespecificeerde verworven 'pure red cell aplasias'

D60.9

verworven 'pure red cell aplasia', niet-gespecificeerd

D61

overige aplastische anemieën
Exclusie: agranulocytose (D70)

D61.0

constitutionele aplastische anemie

D61.1

po
ur

anemie van Fanconi
familiale hypoplastische anemie
pancytopenie met misvormingen
'(Pure) red cell aplasia':
• congenitaal
• van kinderen
• primair
syndroom van Blackfan-Diamond

se
s

D60.0

on
ly
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door geneesmiddelen geïnduceerde aplastische anemie

aplastische anemie door overige uitwendige agentia

na

D61.2

lp

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven
idiopathische aplastische anemie

D61.8

overige gespecificeerde aplastische anemieën

D61.9

aplastische anemie, niet-gespecificeerd

uc

at

io

D61.3

ed

hypoplastische anemie NNO
medullaire hypoplasie
panmyeloftisis

acute posthemorragische anemie
Exclusie: congenitale anemie door foetaal bloedverlies (P61.3)

D63*

anemie in kader van elders geclassificeerde chronische ziekten

D63.0*

anemie in kader van neoplasmata (C00-D48†)

D63.8*

anemie in kader van elders geclassificeerde overige chronische ziekten

Fo
r

D62

anemie in kader van chronische nierziekte >= stadium 3(N18.3-N18.9†)

III.7
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overige anemieën
Exclusie:

D64.0

refractaire anemie:
• NNO (D46.4)
• met overmatig veel blasten (D46.2)
• met overmatig veel blasten in transformatie (C92.0)
• met sideroblasten (D46.1)
• zonder sideroblasten (D46.0)

hereditaire sideroblastische anemie
geslachtsgebonden hypochrome-sideroblastische-anemie
secundaire sideroblastische anemie als gevolg van ziekte

se
s

D64.1

on
ly

D64

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om ziekte aan te geven
D64.2

secundaire sideroblastische anemie als gevolg van geneesmiddelen en
toxinen

overige sideroblastische anemieën

D64.4

lp

sideroblastische anemie:
• NNO
• op pyridoxine reagerend NEC

ur

D64.3

po

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

congenitale dyserytropoëtische anemie

D64.8

io

na

dyshematopoëtische anemie (congenitaal)
Exclusie: syndroom van Blackfan-Diamond (D61.0)
ziekte van Di Guglielmo (C94.0)
overige gespecificeerde anemieën

anemie, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

uc

D64.9

at

leuko-erytroblastaire anemie
pseudoleukemie van kinderen

III.8
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stollingsstoornissen, purpura en overige hemorragische
aandoeningen
(D65-D69)
gedissemineerde intravasculaire stolling [defibrinatiesyndroom]
afibrinogenemie, verworven
diffuse of gedissemineerde intravasculaire stolling [DIS]
fibrinolytische bloeding, verworven
purpura:
• fibrinolytisch
• fulminans
verbruikscoagulopathie
Exclusie: als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.1)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O45.0, O46.0, O67.0,
O72.3)
bij pasgeborene (P60)

D66

hereditaire factor VIII-deficiëntie

ur

po

se
s

on
ly

D65

io

na

lp

deficiëntie van factor VIII (met functioneel defect)
hemofilie:
• NNO
•A
• klassiek
Exclusie: factor VIII-deficiëntie met vasculair defect (D68.0)
hereditaire factor IX-deficiëntie
'Christmas'-ziekte
deficiëntie van:
• factor IX (met functioneel defect)
• plasmatromboplastinecomponent [PTC]
hemofilie B
overige stollingsstoornissen
Exclusie: als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.1)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

Fo
r

ed

D68

uc

at

D67

D68.0

ziekte van Willebrand
angiohemofilie
factor VIII-deficiëntie met vasculair defect
vasculaire hemofilie
Exclusie: capillaire fragiliteit (hereditair) (D69.8)
factor VIII-deficiëntie:
• NNO (D66)
• met functioneel defect (D66)

III.9
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D68.1

hereditaire factor XI-deficiëntie
deficiëntie van plasmatromboplastineantecedent [PTA]
hemofilie C

D68.3

se
s
po

congenitale afibrinogenemie
deficiëntie van:
• AC globuline
• proaccelerine
deficiëntie van factor:
• I [fibrinogeen]
• II [protrombine]
• V [labiel]
• VII [stabiel]
• X [Stuart-Prower]
• XII [Hageman]
• XIII [fibrinestabiliserend]
dysfibrinogenemie (congenitaal)
hypoproconvertinemie
ziekte van Owren

on
ly

hereditaire deficiëntie van andere stollingsfactoren

ur

D68.2

hemorragische aandoening door circulerende anticoagulantia

uc

at

io

na

lp

bloeding tijdens langdurig gebruik van anticoagulantia
hyperheparinemie
toename van:
• antitrombine
• anti-VIIIa
• anti-IXa
• anti-Xa
• anti-XIa
Exclusie: langdurig gebruik van anticoagulantia zonder bloeding (Z92.1)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
toegediend anticoagulans aan te geven
D68.4

verworven stollingsfactordeficiëntie

ed

deficiëntie van stollingsfactor door:
• leverziekte
• vitamine K-deficiëntie
Exclusie: vitamine K-deficiëntie van pasgeborene (P53)

Fo
r

D68.5

III.10

primaire trombofilie
antitrombinedeficiëntie
geactiveerde-proteïne C-resistentie [factor V Leidenmutatie]
proteïne C-deficiëntie
proteïne S-deficiëntie
protrombine-genmutatie
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overige trombofilie
aanwezigheid van lupusanticoagulans
anticardiolipinesyndroom
antifosfolipidensyndroom
Exclusie: gedissemineerde intravasculaire-stolling (D65)
hyperhomocysteïnemie (E72.1)

on
ly

D68.6

overige gespecificeerde stollingsstoornissen

D68.9

stollingsstoornis, niet-gespecificeerd

D69

purpura en overige hemorragische aandoeningen
Exclusie: benigne hypergammaglobulinemische purpura (D89.0)
cryoglobulinemische purpura (D89.1)
essentiële (hemorragische-)trombocytemie (D47.3)
purpura fulminans (D65)
trombotische trombocytopenische-purpura (M31.1)

D69.0

allergische purpura

ur
lp

kwalitatieve trombocytenafwijkingen

io

D69.1

na

purpura (van):
• anafylactoïd
• Henoch(-Schönlein)
• niet-trombocytopenisch:
• hemorragisch
• idiopathisch
• vasculair
vasculitis, allergisch

po

se
s

D68.8

uc

at

grey platelet syndrome
syndroom van Bernard-Soulier [giant platelet syndrome]
trombasthenie (hemorragisch)(hereditair)
trombocytopathie
ziekte van Glanzmann
Exclusie: ziekte van Willebrand (D68.0)

overige niet-trombocytopenische purpura

Fo
r

ed

D69.2

D69.3

D69.4

purpura:
• NNO
• seniel
• simplex

idiopathische trombocytopenische purpura
syndroom van Evans
overige primaire trombocytopenie
Exclusie:

syndroom van Wiskott-Aldrich (D82.0)
trombocytopenie met ontbreken van radius (Q87.2)
voorbijgaande neonatale trombocytopenie (P61.0)

III.11
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D69.5

secundaire trombocytopenie

D69.6

trombocytopenie, niet-gespecificeerd

D69.8

overige gespecificeerde hemorragische aandoeningen
capillaire fragiliteit (hereditair)
vasculaire pseudohemofilie
hemorragische aandoening, niet-gespecificeerd

se
s

D69.9

on
ly

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

overige ziekten van bloed en bloedvormende organen
(D70-D77)

agranulocytose
agranulocytaire angina
infantiele genetische-agranulocytose
neutropenie:
• NNO
• congenitaal
• cyclisch
• door geneesmiddelen geïnduceerd
• periodiek
• lienaal (primair)
• toxisch
neutropenische splenomegalie
ziekte van Kostmann
ziekte van Werner-Schultz
Exclusie: voorbijgaande neonatale-neutropenie (P61.5)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is

D71

uc

at

io

na

lp

ur

po

D70

functionele stoornissen van polymorfonucleaire neutrofielen

Fo
r

ed

chronische granulomateuze-ziekte (van kinderleeftijd)
congenitale dysfagocytose
defect van celmembraanreceptorcomplex [CR3-defect]
progressieve septische-granulomatose

D72

III.12

overige aandoeningen van witte bloedcellen
Exclusie:

afwijkende (telling) witte-bloedcellen (R72)
basofilie (D75.8)
immuniteitsstoornissen (D80-D89)
neutropenie (D70)
preleukemie (syndroom) (D46.9)

ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN EN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN IMMUUNSYSTEEM
genetische anomalieën van leukocyten

D72.1

se
s

anomalie (granulatie)(granulocyt) of syndroom van:
• Alder
• May-Hegglin
• Pelger-Huët
hereditaire:
• leukocytaire:
• hypersegmentatie
• hyposegmentatie
• leukomelanopathie
Exclusie: syndroom van Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)
eosinofilie

po

eosinofilie:
• allergisch
• hereditair

overige gespecificeerde aandoeningen van witte bloedcellen

na

lp

leukemoïde reactie:
• lymfocytair
• monocytair
• myelocytair
leukocytose
lymfocytose (symptomatisch)
lymfopenie
monocytose (symptomatisch)
plasmocytose

ur

D72.8

on
ly

D72.0

aandoening van witte bloedcellen, niet-gespecificeerd

D73

ziekten van milt

D73.0

hyposplenie

at

io

D72.9

uc

asplenie, na operatie
atrofie van milt
Exclusie: asplenie (congenitaal) (Q89.0)

hypersplenie

ed

D73.1

Fo
r

Exclusie:

splenomegalie:
• NNO (R16.1)
• congenitaal (Q89.0)

D73.2

splenomegalie door chronische stuwing

D73.3

miltabces

D73.4

miltcyste

III.13
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D73.5

miltinfarct
miltruptuur, niet-traumatisch
torsie van milt
Exclusie: traumatische miltruptuur (S36.0)
overige gespecificeerde ziekten van milt

on
ly

D73.8

D73.9

ziekte van milt, niet-gespecificeerd

D74

methemoglobinemie

D74.0

congenitale methemoglobinemie

se
s

miltfibrose NNO
perisplenitis
splenitis NNO

overige gespecificeerde methemoglobinemieën

ur

D74.8

po

congenitale deficiëntie van NADH-methemoglobinereductase
hemoglobine M-ziekte [Hb M-ziekte]
methemoglobinemie, hereditair

lp

toxische methemoglobinemie
verworven methemoglobinemie (met sulfhemoglobinemie)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven
methemoglobinemie, niet-gespecificeerd

D75

overige ziekten van bloed en bloedvormende organen
hypergammaglobulinemie NNO (D89.2)
lymfadenitis:
• NNO (I88.9)
• acuut (L04.-)
• chronisch (I88.1)
• mesenteriaal (acuut)(chronisch) (I88.0)
vergrote lymfeklieren (R59.-)

uc

at

io

Exclusie:

na

D74.9

familiale erytrocytose

ed

D75.0

Fo
r

polycytemie:
• benigne
• familiaal
Exclusie: hereditaire ovalocytose (D58.1)

III.14
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D75.1

secundaire polycytemie

se
s
po

D75.8

on
ly

erytrocytose NNO
polycytemie:
• door:
• daling van plasmavolume
• erytropoëtine
• grote hoogte
• stress
• emotioneel
• hypoxemisch
• nefrogeen
• NNO
• relatief
• verworven
Exclusie: polycythaemia:
• neonatorum (P61.1)
• vera (D45)

overige gespecificeerde ziekten van bloed en bloedvormende organen

ur

basofilie

ziekte van bloed en bloedvormende organen, niet-gespecificeerd

D76

overige gespecificeerde ziekten met betrokkenheid van lymforeticulair en
reticulohistiocytair weefsel

na

eosinofiel granuloom (C96.6)
maligne histiocytose (C96.8)
histiocytair sarcoom (C96.8)
histiocytose X, multifocaal (C96.5)
histiocytose X, unifocaal (C96.6)
histiocytose van Langerhans-cellen, multifocaal (C96.5)
histiocytose van Langerhans-cellen, unifocaal (C96.6)
reticulo-endotheliose:
• leukemisch (C91.4)
• nonlipid (C96.0)
reticulose:
• histiocytair medullair (C96.8)
• lipomelanotisch (I89.8)
• maligne (C86.0)
ziekte van (Abt)-Letterer-Siwe (C96.0)
ziekte van Hand-Schüller-Christian (C96.5)

Fo
r

ed

uc

at

io

Exclusie:

lp

D75.9

D76.1

D76.2

hemofagocytaire lymfohistiocytose
familiale hemofagocytaire-reticulose
histiocytosen met mononucleaire fagocyten
hemofagocytair syndroom, samenhangend met infectie
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om infectieus agens of ziekte aan
te geven

III.15
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D76.3

overige histiocytosesyndromen
reticulohistiocytoom (reuscel)
sinushistiocytose met massale lymfadenopathie
xanthogranuloom

overige aandoeningen van bloed en bloedvormende organen bij elders
geclassificeerde ziekten
miltfibrose bij schistosomiasis [bilharziasis] (B65.-†)

on
ly

D77*

lp

ur

Exclusie:

defecten in complementsysteem
immunodeficiëntiestoornissen, behalve ziekte door humaan
immunodeficiëntievirus [HIV-ziekte]
sarcoïdose
auto-immuunziekte (systemisch) NNO (M35.9)
functionele stoornissen van polymorfonucleaire neutrofielen (D71)
ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] (B20-B24)
ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] als complicatie van
zwangerschap, bevalling of kraambed (O98.7)

po

Inclusie:

se
s

bepaalde aandoeningen waarbij immuunsysteem
betrokken is
(D80-D89)

immunodeficiëntie met overwegend antilichaamstoornissen

D80.0

hereditaire hypogammaglobulinemie

na

D80

niet-familiale hypogammaglobulinemie

at

D80.1

io

autosomale recessieve-agammaglobulinemie (Swiss type)
X-gebonden agammaglobulinemie [Bruton] (met groeihormoondeficiëntie)

uc

agammaglobulinemie met immunoglobulinedragende B-lymfocyten
'common variable'-agammaglobulinemie [CVA-gamma]
hypogammaglobulinemie NNO

selectieve deficiëntie van immunoglobuline A [IgA]

ed

D80.2

selectieve deficiëntie van subklassen van immunoglobuline G [IgG]

D80.4

selectieve deficiëntie van immunoglobuline M [IgM]

D80.5

immunodeficiëntie met verhoogd immunoglobuline M [IgM]

D80.6

antilichaamdeficiëntie met vrijwel normale immunoglobulinen of met
hyperimmunoglobulinemie

D80.7

voorbijgaande hypogammaglobulinemie van zuigeling

D80.8

overige gespecificeerde immunodeficiënties met overwegend
antilichaamstoornissen

Fo
r

D80.3

kappa-lichte-ketendeficiëntie

III.16
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D80.9

immunodeficiëntie met overwegend antilichaamstoornissen, nietgespecificeerd

D81

gecombineerde immunodeficiënties
autosomale recessieve-agammaglobulinemie (Swiss type) (D80.0)

on
ly

Exclusie:

'severe combined immunodeficiency' [SCID] met reticulaire dysgenese

D81.1

'severe combined immunodeficiency' [SCID] met lage aantallen T- en B-cellen

D81.2

'severe combined immunodeficiency' [SCID] met lage of normale aantallen Bcellen

D81.3

deficiëntie van adenosinedeaminase [ADA]

D81.4

syndroom van Nezelof

D81.5

deficiëntie van purinenucleosidefosforylase [PNP]

D81.6

deficiëntie van 'major histocompatibility complex class I'
naakte-lymfocytensyndroom

ur

po

se
s

D81.0

deficiëntie van 'major histocompatibility complex class II'

D81.8

overige gespecificeerde gecombineerde-immunodeficiënties

lp

D81.7

D81.9

na

deficiëntie van biotineafhankelijke carboxylase
gecombineerde immunodeficiëntie, niet-gespecificeerd

D82

io

'severe combined immunodeficiency' [SCID] NNO

immunodeficiëntie samengaand met andere belangrijke-defecten
syndroom van Wiskott-Aldrich

uc

D82.0

ataxia teleangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)

at

Exclusie:

immunodeficiëntie met trombocytopenie en eczeem

syndroom van Di George

ed

D82.1

alymfoplasie van thymus
aplasie of hypoplasie van thymus met immunodeficiëntie
farynxdivertikelsyndroom

immunodeficiëntie gepaard gaande met korte ledematen

D82.3

immunodeficiëntie na hereditair gestoorde-respons op Epstein-Barr-virus

Fo
r

D82.2

X-gebonden lymfoproliferatieve-ziekte

D82.4

hyperimmunoglobuline E-syndroom [hyper-IgE-syndroom]

D82.8

immunodeficiëntie samengaand met andere gespecificeerde belangrijkedefecten

III.17
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immunodeficiëntie samengaand met niet-gespecificeerd belangrijk defect

D83

'common variable'-immunodeficiëntie

D83.0

'common variable'-immunodeficiëntie met hoofdzakelijk afwijkingen van
aantallen en functie van B-cellen

D83.1

'common variable'-immunodeficiëntie met hoofdzakelijk immunoregulatoire Tcel stoornissen

D83.2

'common variable'-immunodeficiëntie met autoantilichamen tegen B- of Tcellen

D83.8

overige gespecificeerde 'common variable'-immunodeficiënties

D83.9

'common variable'-immunodeficiëntie, niet-gespecificeerd

D84

overige immunodeficiënties

D84.0

defect van lymfocytfunctie-antigeen 1 [LFA 1-defect]

D84.1

stoornissen in complementsysteem

ur

po

se
s

on
ly

D82.9

lp

deficiëntie van C1-esteraseremmer [C1-INH-defect]
overige gespecificeerde immunodeficiënties

D84.9

immunodeficiëntie, niet-gespecificeerd

D86

sarcoïdose

D86.0

sarcoïdose van long

D86.1

sarcoïdose van lymfeklieren

D86.2

sarcoïdose van long én lymfeklieren

uc

at

io

na

D84.8

sarcoïdose van huid

D86.8

sarcoïdose van overige en gecombineerde lokalisaties

Fo
r

ed

D86.3

D86.9

III.18

artropathie† (M14.8*)
iridocyclitis† (H22.1*)
myocarditis† (I41.8*)
myositis† (M63.3*)
multipele verlammingen van hersenzenuwen† (G53.2*)
febris uveoparotidea [Heerfordt]

sarcoïdose, niet-gespecificeerd

bij sarcoïdose

ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN EN BEPAALDE AANDOENINGEN VAN IMMUUNSYSTEEM

overige aandoeningen waarbij immuunsysteem betrokken is, niet elders
geclassificeerd
Exclusie:

D89.0

hyperglobulinemie NNO (R77.1)
mislukken van transplantatie en afstoten van transplantaat (T86.-)
monoklonale gammopathie met onbekende significantie (MGUS)
(D47.2)

on
ly

D89

polyklonale hypergammaglobulinemie
benigne hypergammaglobulinemische purpura
polyklonale gammopathie NNO
cryoglobulinemie

se
s

D89.1

ur

po

cryoglobulinemie:
• essentieel
• gemengd
• idiopathisch
• primair
• secundair
cryoglobulinemische:
• purpura
• vasculitis

hypergammaglobulinemie, niet-gespecificeerd

D89.3

immuunreconstitutiesyndroom

lp

D89.2

io

na

immune reconstitution inflammatory syndrome [IRIS]
immuniteitsherstelsyndroom
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code voor uitwendige oorzaak
(Hoofdstuk XX), om geneesmiddel aan te geven
overige gespecificeerde aandoeningen waarbij immuunsysteem betrokken is,
niet elders geclassificeerd

D89.9

aandoening waarbij immuunsysteem betrokken is, niet-gespecificeerd

uc

at

D89.8

Fo
r

ed

immuunziekte NNO

III.19

Fo
r
io

at

uc

ed

se
s

po

ur

lp

na

on
ly

HOOFDSTUK III.

III.20

ENDOCRIENE ZIEKTEN EN VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSSTOORNISSEN (E00-E90)

IV.

Endocriene ziekten en voedings- en
stofwisselingsstoornissen (E00-E90)

po

se
s

on
ly

Alle neoplasmata, al dan niet met functionele activiteit, zijn in Hoofdstuk II geclassificeerd.
Relevante codes uit dit hoofdstuk (d.w.z. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) kunnen
desgewenst als aanvullende codes worden gebruikt om de functionele activiteit van
neoplasmata en ectopisch endocrien weefsel of hyper- en hypofunctie van endocriene
klieren in verband met neoplasmata en overige, elders geclassificeerde, aandoeningen aan
te geven.
Exclusie: complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (O00-O99)
symptomen, afwijkende klinische-bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)
voorbijgaande endocriene stoornissen en stofwisselingsstoornissen specifiek
voor foetus en pasgeborene (P70-P74)

na

lp

ur

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
E00-E07 aandoeningen van schildklier
E10-E14 diabetes mellitus
E15-E16 overige stoornissen van glucoseregulatie en interne pancreassecretie
E20-E35 aandoeningen van overige endocriene-klieren
E40-E46 ondervoeding
E50-E64 overige voedingsdeficiënties
E65-E68 vetzucht en andere overvoeding
E70-E90 stofwisselingsstoornissen

Fo
r

ed

uc

at

io

asterisk-categorieën in dit hoofdstuk
E35* aandoeningen van endocriene klieren bij elders geclassificeerde ziekten
E90* voedings- en stofwisselingsstoornissen bij elders geclassificeerde ziekten

IV.1

HOOFDSTUK IV.

aandoeningen van schildklier
(E00-E07)
E00

congenitale jodiumdeficiëntiesyndroom
Inclusie:

se
s

congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom, neurologisch type
endemisch cretinisme, neurologisch type

endemisch cretinisme:
• hypothyreotisch
• myxoedemateus type
E00.2

ur

congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom, myxoedemateus type

lp

E00.1

po

E00.0

on
ly

endemische aandoeningen samenhangend met jodiumtekort in de
omgeving, hetzij rechtstreeks, hetzij als gevolg van
jodiumtekort bij de moeder. Sommige van deze aandoeningen
gaan niet gepaard met een gelijktijdige hypothyroïdie maar zijn
het gevolg van onvoldoende secretie van schildklierhormoon bij
de zich ontwikkelende foetus. Struma veroorzakende stoffen in
de omgeving kunnen hierbij een rol spelen.
Exclusie: subklinische hypothyroïdie door jodiumdeficiëntie (E02)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (F70-F79) om ermee
samenhangende mentale retardatie aan te geven

congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom, gemengd type

E00.9

na

endemisch cretinisme, gemengd type

congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom, niet-gespecificeerd

io

congenitale hypothyroïdie door jodiumdeficiëntie NNO
endemisch cretinisme NNO

met jodiumdeficiëntie samenhangende schildklieraandoeningen en
verwante afwijkingen

at

E01

congenitale jodiumdeficiëntiesyndroom (E00.-)
subklinische hypothyroïdie door jodiumdeficiëntie (E02)

uc

Exclusie:

diffuse (endemische) struma samenhangend met jodiumdeficiëntie

E01.1

multinodulaire (endemische) struma samenhangend met jodiumdeficiëntie

ed

E01.0

Fo
r

nodulaire struma samenhangend met jodiumdeficiëntie

E01.2

E01.8

struma (endemisch) samenhangend met jodiumdeficiëntie, nietgespecificeerd
endemische struma NNO
overige met jodiumdeficiëntie samenhangende schildklieraandoeningen en
verwante afwijkingen
verworven hypothyroïdie door jodiumdeficiëntie NNO

E02

IV.2

subklinische hypothyroïdie door jodiumdeficiëntie

ENDOCRIENE ZIEKTEN EN VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSSTOORNISSEN (E00-E90)

E03

overige vormen van hypothyroïdie
Exclusie:

E03.0

hypothyroïdie na medische verrichting (E89.0)
met-jodiumdeficiëntie-samenhangende hypothyroïdie (E00-E02)

congenitale hypothyroïdie met diffuse struma

E03.1

congenitale hypothyroïdie zonder struma

se
s

congenitale:
• schildklieratrofie
• hypothyroïdie NNO
schildklieraplasie (met myxoedeem)

hypothyroïdie door geneesmiddelen en andere exogene stoffen

po

E03.2

on
ly

congenitale (niet-toxische) struma:
• NNO
• parenchymateus
Exclusie: voorbijgaande congenitale-struma met normale functie (P72.0)

postinfectieuze hypothyroïdie

E03.4

schildklieratrofie (verworven)
Exclusie:

lp

E03.3

ur

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

congenitale schildklieratrofie (E03.1)

myxoedeemcoma

E03.8

overige gespecificeerde vormen van hypothyroïdie

E03.9

hypothyroïdie, niet-gespecificeerd

io

na

E03.5

at

myxoedeem NNO

E04

overige vormen van niet-toxische struma
congenitale struma:
• NNO (E03.0)
• diffuus (E03.0)
• parenchymateus (E03.0)
met jodiumdeficiëntie samenhangende struma (E00-E02)

ed

uc

Exclusie:

Fo
r

E04.0

E04.1

niet-toxische diffuse struma
niet-toxische struma:
• diffuus (colloïd)
• simplex

niet-toxische solitaire schildkliernodus
colloïdnodus (cysteus)(schildklier)
niet-toxische uninodulaire-struma
schildkliernodus (cysteus) NNO

IV.3

HOOFDSTUK IV.
E04.2

niet-toxische multinodulaire struma

E04.8

overige gespecificeerde niet-toxische struma

E04.9

niet-toxische struma, niet-gespecificeerd

on
ly

cysteuze struma NNO
multinodulaire (cysteuze-) struma NNO

nodulaire struma (niet-toxisch) NNO
struma NNO

E05

thyrotoxicose [hyperthyroïdie]

thyrotoxicose met diffuse struma

E05.1

lp

struma met exoftalmie NNO
toxische diffuse-struma
toxische struma NNO
ziekte van Graves

ur

E05.0

po

se
s

schildklier (thyrotoxisch):
- oogziekte† (H58.8*)
- hartziekte† (I43.8*)
Exclusie: chronische thyroïditis met voorbijgaande thyrotoxicose (E06.2)
neonatale thyrotoxicose (P72.1)

thyrotoxicose met solitaire toxische schildkliernodus

E05.2

na

thyrotoxicose met toxische uninodulaire-struma
thyrotoxicose met toxische multinodulaire struma

io

toxische nodulaire-struma NNO

thyrotoxicose door ectopisch schildklierweefsel

E05.4

thyrotoxicosis factitia

E05.5

thyrotoxische crisis of storm

E05.8

overige gespecificeerde vormen van thyrotoxicose

uc

at

E05.3

ed

overproductie van thyroïdstimulerend hormoon [TSH]
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

Fo
r

E05.9

E06

IV.4

thyrotoxicose, niet-gespecificeerd
hyperthyroïdie NNO

thyroïditis
Exclusie:

thyroïditis post partum (O90.5)

ENDOCRIENE ZIEKTEN EN VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSSTOORNISSEN (E00-E90)
E06.0

acute thyroïditis

subacute thyroïditis
thyroïditis:
• de Quervain
• granulomateus
• niet-etterig
• reuscel
Exclusie: auto-immune thyroïditis (E06.3)

chronische thyroïditis met voorbijgaande thyrotoxicose
Exclusie:

auto-immune thyroïditis (E06.3)

auto-immune thyroïditis

ur

E06.3

po

E06.2

se
s

E06.1

on
ly

schildklierabces
thyroïditis:
• etterig
• pyogeen
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven

E06.4

na

lp

lymfadenoïde struma
lymfocytaire thyroïditis
struma lymphomatosa
thyroïditis van Hashimoto
thyrotoxicose (voorbijgaand) in kader van ziekte van Hashimoto
door geneesmiddel veroorzaakte thyroïditis

overige vormen van chronische thyroïditis

at

E06.5

io

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

ed

uc

thyroïditis (van):
• chronisch:
• NNO
• fibreus
• houtachtig
• Riedel

thyroïditis, niet-gespecificeerd

E07

overige schildklieraandoeningen

Fo
r

E06.9

E07.0

E07.1

hypersecretie van calcitonine
C-celhyperplasie van schildklier
hypersecretie van thyrocalcitonine
dyshormonogene struma
familiale dyshormonogene-struma
syndroom van Pendred
Exclusie: voorbijgaande congenitale-struma met normale functie (P72.0)

IV.5

HOOFDSTUK IV.
E07.8

overige gespecificeerde schildklieraandoeningen

E07.9

on
ly

abnormaal thyroïdbindend-globuline
bloeding
van schildklier
infarct
sick-euthyroid syndrome
schildklieraandoening, niet-gespecificeerd

diabetes mellitus
(E10-E14)

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om geneesmiddel
aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is.
Gebruik de volgende onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks E10-E14:
.0 met coma
diabetisch:
• coma met of zonder ketoacidose
• hyperosmolair coma
• hypoglykemisch coma
hyperglykemisch coma NNO
.1 met ketoacidose
diabetische:
zonder vermelding van coma
• acidose
• ketoacidose
.2† met niercomplicaties
diabetische nefropathie (N08.3*)
intracapillaire glomerulonefrose (N08.3*)
syndroom van Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)
.3† met oogcomplicaties
diabetisch:
• cataract (H28.0*)
• retinopathie (H36.0*)
.4† met neurologische complicaties
diabetische:
• amyotrofie (G73.0*)
• autonome neuropathie (G99.0*)
• mononeuropathie (G59.0*)
• polyneuropathie (G63.2*)
• polyneuropatische autonome-neuropathie (G99.0*)
.5 met complicaties van perifere circulatie
diabetisch:
• gangreen
• perifere angiopathie† (I79.2*)
• ulcus
.6 met overige gespecificeerde complicaties
diabetische artropathie† (M14.2*)
diabetische neuropathische-artropathie† (M14.6*)

IV.6
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.7
.8
.9

type 1-diabetes

E11

ur

po

se
s

Verwijzing: [zie onderverdeling bij E10-E14]
Inclusie: diabetes (mellitus):
• brittle [instabiel]
• IDDM
• juvenile-onset
• met neiging tot ketose
Exclusie: diabetes mellitus (bij):
• neonataal (P70.2)
• verband houdend met ondervoeding (E12.-)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O24)
gestoorde glucosetolerantie (R73.0)
glucosurie:
• NNO (R81)
• renaal (E74.8)
hypo-insulinemie na operatie (E89.1)

on
ly

E10

met multiple complicaties
met niet gespecificeerde complicaties
zonder complicaties

type 2-diabetes

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

Verwijzing: [zie onderverdeling bij E10-E14]
Inclusie: diabetes (mellitus)(met of zonder obesitas):
• adult-onset
• maturity-onset
• NIDDM
• niet-ketotisch
• stabiel
niet-insulineafhankelijke diabetes op jonge leeftijd
Exclusie: diabetes mellitus (bij):
• neonataal (P70.2)
• verband houdend met ondervoeding (E12.-)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O24.-)
gestoorde glucosetolerantie (R73.0)
glucosurie:
• NNO (R81)
• renaal (E74.8)
hypo-insulinemie na operatie (E89.1)

IV.7

HOOFDSTUK IV.

E12

diabetes mellitus verband houdend met ondervoeding

se
s

on
ly

Verwijzing: [zie onderverdeling bij E10-E14]
Inclusie: diabetes mellitus verband houdend met ondervoeding:
• type 1
• type 2
Exclusie: diabetes mellitus tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed
(O24.-)
gestoorde glucosetolerantie (R73.0)
glucosurie:
• NNO (R81)
• renaal (E74.8)
hypo-insulinemie na operatie (E89.1)
neonatale diabetes-mellitus (P70.2)
E13

overige gespecificeerde vormen van diabetes mellitus

io

na

lp

ur

po

Verwijzing: [zie onderverdeling bij E10-E14]
Exclusie: diabetes mellitus (bij):
• neonataal (P70.2)
• type 1 (E10.-)
• type 2 (E11.-)
• verband houdend met ondervoeding (E12.-)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O24.-)
gestoorde glucosetolerantie (R73.0)
glucosurie:
• NNO (R81)
• renaal (E74.8)
hypo-insulinemie na operatie (E89.1)
Aanwijzing: [zie onderverdeling bij E10-E14]
niet-gespecificeerde diabetes mellitus
Verwijzing: [zie onderverdeling bij E10-E14]
Inclusie: diabetes NNO
Exclusie: diabetes mellitus (bij):
• neonataal (P70.2)
• type 1 (E10.-)
• type 2 (E11.-)
• verband houdend met ondervoeding (E12.-)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O24.-)
gestoorde glucosetolerantie (R73.0)
glucosurie:
• NNO (R81)
• renaal (E74.8)
hypo-insulinemie na operatie (E89.1)

Fo
r

ed

uc

at

E14

IV.8
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overige stoornissen van glucoseregulatie en interne
pancreassecretie
(E15-E16)
niet-diabetisch hypoglykemisch coma
hyperinsulinisme met hypoglykemisch coma
hypoglykemisch coma NNO
insulinecoma door geneesmiddelen bij niet-diabeet
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is

E16

overige stoornissen van interne pancreassecretie

E16.0

hypoglykemie door geneesmiddelen zonder coma

se
s

on
ly

E15

E16.1

po

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
overige gespecificeerde vormen van hypoglykemie

na

lp

ur

encefalopathie na hypoglykemisch coma (G94.3*)
functionele hypoglykemie zonder hyperinsulinemie
hyperinsulinisme:
• NNO
• congenitaal
• functioneel
hyperplasie van bètacellen van (eilandjes van) pancreas NNO
hypoglykemie, niet-gespecificeerd

E16.3

verhoogde secretie van glucagon

io

E16.2

E16.4

at

hyperplasie van endocriene pancreascellen met overproductie van glucagon
abnormale secretie van gastrine

uc

hypergastrinemie
syndroom van Zollinger-Ellison

overige gespecificeerde stoornissen van interne pancreassecretie

Fo
r

ed

E16.8

E16.9

verhoogde secretie vanuit endocriene pancreas van:
• groeihormoon-releasing hormoon [GH-RH]
• pancreaspolypeptide [PP]
• somatostatine
• vasoactive-intestinal polypeptide [VIP]

stoornis van interne pancreassecretie, niet-gespecificeerd
hyperplasie van:
• eilandcellen NNO
• endocriene pancreascellen NNO

IV.9

HOOFDSTUK IV.

aandoeningen van overige endocriene-klieren
(E20-E35)

hypoparathyroïdie
Exclusie:

hypoparathyroïdie na medische verrichting (E89.2)
syndroom van Di George (D82.1)
tetanie NNO (R29.0)
voorbijgaande neonatale-hypoparathyroïdie (P71.4)

se
s

E20

galactorroe (N64.3)
gynaecomastie (N62)

idiopathische hypoparathyroïdie

E20.1

pseudohypoparathyroïdie

E20.8

overige gespecificeerde vormen van hypoparathyroïdie

E20.9

hypoparathyroïdie, niet-gespecificeerd

ur

po

E20.0

parathyroïdale tetanie

on
ly

Exclusie:

hyperparathyroïdie en overige aandoeningen van bijschildklier
Exclusie: osteomalacie (bij):
• infantiel en juveniel (E55.0)
• volwassene (M83.-)

E21.0

primaire hyperparathyroïdie

na

lp

E21

secundaire hyperparathyroïdie, niet elders geclassificeerd

at

E21.1

io

hyperplasie van bijschildklier
osteitis fibrosa cystica generalisata [botziekte van Recklinghausen]
Exclusie:

overige gespecificeerde vormen van hyperparathyroïdie

uc

E21.2

secundaire hyperparathyroïdie van renale oorsprong (N25.8)

ed

tertiaire hyperparathyroïdie
Exclusie: familiale hypercalciëmie met hypocalciurie (E83.5)

hyperparathyroïdie, niet-gespecificeerd

E21.4

overige gespecificeerde aandoeningen van bijschildklier

Fo
r

E21.3

E21.5

IV.10

aandoening van bijschildklier, niet-gespecificeerd
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hyperfunctie van hypofyse
Exclusie:

E22.0

overproductie van:
• ACTH niet samenhangend met ziekte van Cushing (E27.0)
• hypofysair ACTH (E24.0)
• thyroïdstimulerend hormoon [TSH] (E05.8)
syndroom van:
• Cushing (E24.-)
• Nelson (E24.1)

on
ly

E22

acromegalie en hypofysair gigantisme

E22.1

po

se
s

artropathie samenhangend met acromegalie† (M14.5*)
overproductie van groeihormoon
Exclusie: constitutioneel:
• gigantisme (E34.4)
• grote gestalte (E34.4)
verhoogde secretie vanuit endocriene pancreas van groeihormoonreleasing hormoon [GH-RH] (E16.8)
hyperprolactinemie

ur

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon [SIADH]

E22.8

overige gespecificeerde vormen van hyperfunctie van hypofyse

na

centrale pubertas praecox

lp

E22.2

hyperfunctie van hypofyse, niet-gespecificeerd

E23

hypofunctie en overige aandoeningen van hypofyse
Inclusie: onderstaande afwijkingen ongeacht of het een aandoening van
hypofyse of hypothalamus betreft
Exclusie: hypopituïtarisme na medische verrichting (E89.3)

Fo
r

ed

uc

at

io

E22.9

IV.11
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E23.1

se
s

ur

dwerggroei van Lorain-Levi
fertiel eunuchoïdisme
geïsoleerde deficiëntie van:
• ACTH
• gonadotropine
• groeihormoon
• hypofysair hormoon
hypofysaire:
• cachexie
• insufficiëntie NNO
• kleine gestalte
hypogonadotroop hypogonadisme
idiopathische groeihormoondeficiëntie
necrose van hypofyse (post partum)
panhypopituïtarisme
syndroom van Kallmann
syndroom van Sheehan
ziekte van Simmonds

on
ly

hypopituïtarisme

po

E23.0

hypopituïtarisme door geneesmiddelen

diabetes insipidus

E23.3

hypothalamusdisfunctie, niet elders geclassificeerd
syndroom van:
• Prader-Willi (Q87.1)
• Russell-Silver (Q87.1)

at

Exclusie:

E23.6

nefrogene diabetes insipidus (N25.1)

na

Exclusie:

io

E23.2

lp

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

overige gespecificeerde aandoeningen van hypofyse

uc

abces van hypofyse
adiposogenitale dystrofie

aandoening van hypofyse, niet-gespecificeerd

ed

E23.7

syndroom van Cushing

E24.0

hypofyse afhankelijke ziekte van Cushing

Fo
r

E24

hypofyse-afhankelijk hyperadrenocorticisme
overproductie van hypofysair ACTH

E24.1

syndroom van Nelson

E24.2

syndroom van Cushing door geneesmiddelen
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

E24.3

IV.12

ectopisch ACTH-syndroom
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pseudosyndroom van Cushing door alcohol

E24.8

overige gespecificeerde vormen van syndroom van Cushing

E24.9

syndroom van Cushing, niet-gespecificeerd

E25

adrenogenitale aandoeningen

adrenogenitale syndromen, viriliserend of feminiserend,
zowel verworven als door bijnierhyperplasie als
gevolg van aangeboren enzymdefecten bij
hormoonsynthese:
• adrenaal pseudohermafroditisme
• heteroseksuele pseudopubertas praecox
• isoseksuele pseudopubertas praecox
• macrogenitosomia praecox
• voortijdige seksuele rijpheid met bijnierhyperplasie
virilisatie (bij vrouw)

bij
man

congenitale adrenogenitale aandoeningen samenhangend met
enzymdeficiëntie

ur

E25.0

po

se
s

Inclusie:

on
ly

E24.4

E25.8

lp

congenitale bijnierhyperplasie
21-hydroxylasedeficiëntie
salt-losing congenitale bijnierhyperplasie

overige gespecificeerde adrenogenitale aandoeningen

E25.9

io

na

idiopathische adrenogenitale aandoening
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
adrenogenitale aandoening, niet-gespecificeerd

at

adrenogenitaal syndroom NNO

hyperaldosteronisme

uc

E26
E26.0

primair hyperaldosteronisme

ed

primair aldosteronisme door bijnierhyperplasie (dubbelzijdig)
syndroom van Conn

secundair hyperaldosteronisme

E26.8

overige gespecificeerde vormen van hyperaldosteronisme

Fo
r

E26.1

syndroom van Bartter

E26.9

hyperaldosteronisme, niet-gespecificeerd

E27

overige bijnieraandoeningen

E27.0

overige hyperactiviteit van bijnierschors
overproductie van ACTH, niet samenhangend met ziekte van Cushing
premature adrenarche
Exclusie: syndroom van Cushing (E24.-)

IV.13

HOOFDSTUK IV.
primaire bijnierschorsinsufficiëntie
auto-immune adrenalitis
ziekte van Addison
Exclusie: amyloïdose (E85.-)
syndroom van Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
tuberculeuze ziekte van Addison (A18.7†)
Addison-crisis
adrenale crisis
adrenocorticale crisis
bijniercrisis
bijnierschorscrisis
E27.3

bijnierschorsinsufficiëntie door geneesmiddelen

se
s

E27.2

on
ly

E27.1

E27.4

po

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
overige en niet-gespecificeerde bijnierschorsinsufficiëntie

E27.5

na

lp

ur

bijnier:
• bloeding
• infarct
bijnierschorsinsufficiëntie NNO
hypoaldosteronisme
Exclusie: adrenoleukodystrofie [Addison-Schilder] (E71.3)
syndroom van Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
hyperfunctie van bijniermerg

E27.8

io

bijniermerghyperplasie
hypersecretie van catecholamine

overige gespecificeerde bijnieraandoeningen

ovariumdisfunctie
Exclusie: geïsoleerde deficiëntie van gonadotropine (E23.0)
ovariuminsufficiëntie na medische verrichting (E89.4)

ed

E28

bijnieraandoening, niet-gespecificeerd

uc

E27.9

at

abnormaal cortisolbindend globuline

Fo
r

E28.0

E28.1

E28.2

overmaat aan oestrogenen
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is

overmaat aan androgenen
hypersecretie van ovariële androgenen
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
polycysteus-ovariumsyndroom
sclerocysteus-ovariumsyndroom
syndroom van Stein-Leventhal

IV.14
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E28.3

primaire ovariuminsufficiëntie

E28.8

overige gespecificeerde vormen van ovariumdisfunctie
hyperfunctie van ovarium NNO
ovariumdisfunctie, niet-gespecificeerd

E29

testisdisfunctie

androgenenresistentie-syndroom (E34.5)
azoöspermie of oligospermie NNO (N46)
geïsoleerde deficiëntie van gonadotropine (E23.0)
hypofunctie van testis na medische verrichting (E89.5)
syndroom van Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)
testiculaire-feminisatiesyndroom (E34.5)

E29.0

hyperfunctie van testis

E29.1

hypofunctie van testis

lp

hypersecretie van testishormonen

ur

po

Exclusie:

se
s

E28.9

on
ly

premature menopauze NNO
resistent-ovariumsyndroom
verlaagde oestrogeenproductie
Exclusie: problemen van menopauze en vrouwelijk climacterium (N95.1)
syndroom van Turner (Q96.-)
zuivere gonadale-dysgenesie (Q99.1)

io

na

5-alfa-reductasedeficiëntie (met mannelijk pseudohermafroditisme)
gestoorde biosynthese van testiculaire androgenen NNO
testiculair hypogonadisme NNO
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
overige gespecificeerde vormen van testisdisfunctie

E29.9

testisdisfunctie, niet-gespecificeerd

E30

aandoeningen van puberteit, niet elders geclassificeerd

uc

at

E29.8

vertraagde puberteit

ed

E30.0

constitutionele vertraging van puberteit
vertraagde seksuele-ontwikkeling

Fo
r

E30.1

E30.8

pubertas praecox
Exclusie:

centrale pubertas praecox (E22.8)
congenitale bijnierhyperplasie (E25.0)
heteroseksuele pseudopubertas praecox bij vrouw (E25.-)
isoseksuele pseudopubertas praecox bij man (E25.-)
syndroom van Albright(-McCune)(-Sternberg) (Q78.1)

overige gespecificeerde aandoeningen van puberteit
premature thelarche

IV.15

E30.9

aandoening van puberteit, niet-gespecificeerd

E31

polyglandulaire disfunctie
Exclusie:

E31.0

ataxia teleangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)
dystrophia myotonica [Steinert] (G71.1)
pseudohypoparathyroïdie (E20.1)

auto-immune polyglandulaire insufficiëntie
syndroom van Schmidt
polyglandulaire hyperfunctie
Exclusie:

multipele endocriene adenomatose (D44.8)

se
s

E31.1

overige gespecificeerde polyglandulaire disfuncties

E31.9

polyglandulaire disfunctie, niet-gespecificeerd

E32

ziekten van thymus

ur

aplasie of hypoplasie van thymus met immunodeficiëntie (D82.1)
myasthenia gravis (G70.0)

persisterende thymushyperplasie
hypertrofie van thymus

lp

E32.0

po

E31.8

Exclusie:

on
ly

HOOFDSTUK IV.

abces van thymus

E32.8

overige gespecificeerde ziekten van thymus

E32.9

ziekte van thymus, niet-gespecificeerd

E34

overige endocriene aandoeningen
Exclusie: pseudohypoparathyroïdie (E20.1)

E34.0

carcinoïdsyndroom

uc

at

io

na

E32.1

ed

Kan desgewenst worden gebruikt als aanvullende code om functionele activiteit
samenhangend met carcinoïdtumor aan te geven

overige vormen van hypersecretie van intestinale hormonen

E34.2

ectopische hormoonsecretie, niet elders geclassificeerd

Fo
r

E34.1

IV.16
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E34.3

kleine gestalte, niet elders geclassificeerd

E34.4

constitutioneel grote gestalte

ur

constitutioneel gigantisme
E34.5

po

se
s

on
ly

kleine gestalte:
• NNO
• constitutioneel
• Laron-type
• psychosociaal
Exclusie: immunodeficiëntie gepaard gaand met korte ledematen (D82.2)
kleine gestalte:
• achondroplastisch (Q77.4)
• bij specifieke dysmorfische syndromen - codeer bij syndroom - zie
Alfabetische lijst
• hypochondroplastisch (Q77.4)
• hypofysair (E23.0)
• renaal (N25.0)
• verband houdend met voeding (E45)
progeria (E34.8)
syndroom van Russell-Silver (Q87.1)

androgenenresistentie-syndroom

E34.8

na

lp

pseudohermafroditisme met androgenenresistentie bij man
stoornis van perifere hormoonreceptor
syndroom van Reifenstein
testiculaire-feminisatiesyndroom
overige gespecificeerde endocriene aandoeningen

endocriene aandoening, niet-gespecificeerd

at

E34.9

io

disfunctie van epifyse
progeria

uc

stoornis:
• endocrien NNO
• hormonaal NNO

aandoeningen van endocriene klieren bij elders geclassificeerde ziekten

ed

E35*

E35.0*

aandoeningen van schildklier bij elders geclassificeerde ziekten
tuberculose van schildklier (A18.8†)

Fo
r

E35.1*

E35.8*

aandoeningen van bijnieren bij elders geclassificeerde ziekten
syndroom van Waterhouse-Friderichsen (door meningokokken) (A39.1†)
tuberculeuze ziekte van Addison (A18.7†)
aandoeningen van overige endocriene-klieren bij elders geclassificeerde
ziekten

IV.17
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ondervoeding
(E40-E46)

kwasjiorkor

na

E40

lp

ur

po

se
s

on
ly

De graad van ondervoeding wordt gewoonlijk gemeten in termen van gewicht, uitgedrukt in
standaardafwijkingen van het gemiddelde van de relevante referentiepopulatie. Wanneer
een of meer voorafgaande metingen beschikbaar zijn, wijst het ontbreken van
gewichtstoename bij kinderen of aantoonbaar gewichtsverlies bij kinderen of volwassenen
gewoonlijk op ondervoeding. Wanneer slechts één meting beschikbaar is, wordt de
diagnose gebaseerd op waarschijnlijkheden en is deze niet definitief zonder andere
klinische onderzoeksgegevens of laboratoriumtests. Voor het uitzonderlijke geval dat geen
meetgegevens beschikbaar zijn, moet men afgaan op klinische evidentie. Indien een
waargenomen gewicht onder de gemiddelde waarde van de referentiepopulatie ligt, is er bij
een waargenomen waarde van 3 of meer maal de standaardafwijking onder de gemiddelde
waarde van de referentiepopulatie een grote waarschijnlijkheid van ernstige ondervoeding,
bij een waargenomen waarde van 2 tot minder dan 3 maal de standaardafwijking onder dit
gemiddelde een grote waarschijnlijkheid van matige ondervoeding en bij een waargenomen
waarde van 1 tot minder dan 2 maal de standaardafwijking onder dit gemiddelde een grote
waarschijnlijkheid van lichte ondervoeding.
Exclusie: intestinale malabsorptie (K90.-)
late gevolgen van eiwit/energie-ondervoeding (E64.0)
slim disease (B22.2)
verhongering (T73.0)
voedingsanemieën (D50-D53)

io

ernstige ondervoeding met hongeroedeem met pigmentatiestoornis van huid en
haar
Exclusie: marantische kwasjiorkor (E42)
voedingsmarasmus
ernstige ondervoeding met marasmus
Exclusie: marantische kwasjiorkor (E42)

E42

uc

at

E41

marantische kwasjiorkor

ed

ernstige eiwit/energie-ondervoeding [zoals bij E43]:
• met tekenen van zowel kwasjiorkor als marasmus
• tussenvorm

Fo
r

E43

IV.18

niet-gespecificeerde eiwit/energie-ondervoeding van ernstige graad
Ernstig gewichtsverlies [wasting] bij kinderen of volwassenen, of ontbreken van
gewichtstoename bij kinderen leidend tot een waargenomen gewicht dat
tenminste 3 standaardafwijkingen onder de gemiddelde waarde voor de
referentiepopulatie ligt (of een vergelijkbaar verlies bij andere statistische
benaderingen). Wanneer slechts één meting beschikbaar is, bestaat er een grote
waarschijnlijkheid van ernstig gewichtsverlies wanneer het waargenomen
gewicht 3 of meer standaardafwijkingen onder het gemiddelde van de
referentiepopulatie ligt.
hongeroedeem
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E44

eiwit/energie-ondervoeding van matige en lichte graad

E44.0

matige eiwit/energie-ondervoeding

lichte eiwit/energie-ondervoeding

se
s

E44.1

on
ly

Gewichtsverlies bij kinderen of volwassenen, of ontbreken van gewichtstoename bij
kinderen, leidend tot een waargenomen gewicht dat 2 of meer, maar minder dan 3
standaardafwijkingen onder de gemiddelde waarde voor de referentiepopulatie ligt
(of een vergelijkbaar verlies bij andere statistische benaderingen). Wanneer slechts
één meting beschikbaar is, bestaat er een grote waarschijnlijkheid van matige eiwit/
energie-ondervoeding wanneer het waargenomen gewicht 2 of meer, maar minder
dan 3 standaardafwijkingen onder het gemiddelde van de referentiepopulatie ligt.

po

Gewichtsverlies bij kinderen of volwassenen, of ontbreken van gewichtstoename bij
kinderen, leidend tot een waargenomen gewicht dat 1 of meer, maar minder dan 2
standaardafwijkingen onder de gemiddelde waarde voor de referentiepopulatie ligt
(of een vergelijkbaar verlies bij andere statistische benaderingen). Wanneer slechts
één meting beschikbaar is, bestaat er een grote waarschijnlijkheid van lichte eiwit/
energie-ondervoeding wanneer het waargenomen gewicht 1 of meer, maar minder
dan 2 standaardafwijkingen onder het gemiddelde van de referentiepopulatie ligt.

groeiretardatie
korte gestalte
lichamelijke achterstand

door ondervoeding

niet-gespecificeerde eiwit/energie-ondervoeding

na

E46

ur

vertraagde ontwikkeling na eiwit/energie-ondervoeding

lp

E45

io

ondervoeding NNO
verstoorde eiwit-energie-balans NNO

E50

voedingsanemieën (D50-D53)

uc

Exclusie:

at

overige voedingsdeficiënties
(E50-E64)
vitamine A-deficiëntie
late gevolgen van vitamine A-deficiëntie (E64.1)

ed

Exclusie:

vitamine A-deficiëntie met xerosis van conjunctiva

E50.1

vitamine A-deficiëntie met vlekken van Bitôt en xerosis van conjunctiva

Fo
r

E50.0

vlekken van Bitôt bij jong kind

E50.2

vitamine A-deficiëntie met xerosis van cornea

E50.3

vitamine A-deficiëntie met ulceratie en xerosis van cornea

E50.4

vitamine A-deficiëntie met keratomalacie

E50.5

vitamine A-deficiëntie met nachtblindheid

E50.6

vitamine A-deficiëntie met xeroftalmische cornealittekens

IV.19
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E50.7

overige oogmanifestaties van vitamine A-deficiëntie
xeroftalmie NNO
overige manifestaties van vitamine A-deficiëntie
folliculaire keratose
xerodermie

E50.9

door vitamine A-deficiëntie† (L86*)

on
ly

E50.8

vitamine A-deficiëntie, niet-gespecificeerd
hypovitaminose A NNO

thiaminedeficiëntie
Exclusie:

E51.1

late gevolgen van thiaminedeficiëntie (E64.8)

se
s

E51

beriberi

po

beriberi:
• droog
• nat† (I98.8*)
encefalopathie van Wernicke

E51.8

overige manifestaties van thiaminedeficiëntie

E51.9

thiaminedeficiëntie, niet-gespecificeerd

E52

niacinedeficiëntie [pellagra]

lp

ur

E51.2

io

na

deficiëntie:
• niacine (tryptofaan)
• nicotinamide
pellagra (alcoholisch)
Exclusie: late gevolgen van niacinedeficiëntie (E64.8)
deficiëntie van overige vitaminen van B-groep

at

E53

anemie door vitamine B12-deficiëntie (D51.-)
late gevolgen van vitamine B-deficiëntie (E64.8)

uc

Exclusie:
E53.0

riboflavinedeficiëntie

ed

ariboflavinose

Fo
r

E53.1

E53.8

IV.20

pyridoxinedeficiëntie
vitamine B6-deficiëntie
Exclusie: op pyridoxine reagerende sideroblastische-anemie (D64.3)

deficiëntie van overige gespecificeerde vitaminen van B-groep
deficiëntie:
• biotine
• cyanocobalamine
• folaat
• foliumzuur
• pantotheenzuur
• vitamine B12

vitamine B-deficiëntie, niet-gespecificeerd

E54

ascorbinezuurdeficiëntie
scheurbuik [scorbuut]
vitamine C-deficiëntie
Exclusie: anemie bij scheurbuik (D53.2)
late gevolgen van vitamine C-deficiëntie (E64.2)

E55

vitamine D-deficiëntie
Exclusie: late gevolgen van rachitis (E64.3)
osteomalacie bij volwassene (M83.-)
osteoporose (M80-M81)

E55.0

rachitis, actief stadium

vitamine D-deficiëntie, niet-gespecificeerd
avitaminose D

na

E55.9

lp

ur

po

osteomalacie:
• infantiel
• juveniel
Exclusie: rachitis (bij)(door):
• coeliakie (K90.0)
• inactief (E64.3)
• renaal (N25.0)
• vitamine D-resistent (E83.3)
• ziekte van Crohn (K50.-)

se
s

E53.9

on
ly
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overige vitaminedeficiënties
Exclusie: late gevolgen van overige vitaminedeficiënties (E64.8)

E56.0

vitamine E-deficiëntie

E56.1

vitamine K-deficiëntie

at

io

E56

deficiëntie van stollingsfactor door vitamine K-deficiëntie (D68.4)
vitamine K-deficiëntie bij pasgeborene (P53)

uc

Exclusie:

overige gespecificeerde vitaminedeficiënties

E56.9

vitaminedeficiëntie, niet-gespecificeerd

E58

calciumdeficiëntie door voeding
Exclusie: late gevolgen van calciumdeficiëntie (E64.8)
stoornissen van calciummetabolisme (E83.5)

Fo
r

ed

E56.8

E59

seleniumdeficiëntie door voeding
Keshan-ziekte
Exclusie: late gevolgen van seleniumdeficiëntie (E64.8)

E60

zinkdeficiëntie door voeding

IV.21
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E61

deficiëntie van overige voedingselementen
Exclusie:

koperdeficiëntie

E61.1

ijzerdeficiëntie
Exclusie:

se
s

E61.0

on
ly

late gevolgen van ondervoeding en overige voedingsdeficiënties
(E64.-)
met-jodiumdeficiëntie-samenhangende schildklieraandoeningen
(E00-E02)
stoornissen van mineraalstofwisseling (E83.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is

ijzergebreksanemie (D50.-)

magnesiumdeficiëntie

E61.3

mangaandeficiëntie

E61.4

chroomdeficiëntie

E61.5

molybdeendeficiëntie

E61.6

vanadiumdeficiëntie

E61.7

deficiëntie van multipele voedingselementen

E61.8

deficiëntie van overige gespecificeerde voedingselementen

E61.9

deficiëntie van voedingselement, niet-gespecificeerd

E63

overige voedingsdeficiënties

at

Exclusie:

io

na

lp

ur

po

E61.2

ed

uc

dehydratie (E86)
late gevolgen van ondervoeding en overige voedingsdeficiënties
(E64.-)
niet gedijen (bij):
- NNO (R62.8)
- kind (R62.8)
- volwassene (R64)
voedingsproblemen van pasgeborene (P92.-)

deficiëntie van essentieel vetzuur [EFA-deficiëntie]

E63.1

verstoorde balans van voedselbestanddelen

E63.8

overige gespecificeerde voedingsdeficiënties

E63.9

voedingsdeficiëntie, niet-gespecificeerd

Fo
r

E63.0

voedingscardiomyopathie NNO† (I43.2*)
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E64

late gevolgen van ondervoeding en van overige voedingsdeficiënties
niet te gebruiken bij chronische ondervoeding of voedingsdeficiëntie. Codeer
deze bij actuele ondervoeding of voedingsdeficiëntie.
late gevolgen van eiwit/energie-ondervoeding
Exclusie:

vertraagde ontwikkeling na eiwit/energie-ondervoeding (E45)

late gevolgen van vitamine A-deficiëntie

E64.2

late gevolgen van vitamine C-deficiëntie

E64.3

late gevolgen van rachitis

se
s

E64.1

on
ly

E64.0

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (M40.1, M41.5) om misvorming
wervelkolom aan te geven
late gevolgen van overige gespecificeerde voedingsdeficiënties

E64.9

late gevolgen van niet-gespecificeerde voedingsdeficiëntie

lp

ur

vetzucht en andere overvoeding
(E65-E68)

po

E64.8

gelokaliseerde adipositas
vetkussen

E66

vetzucht

adiposogenitale dystrofie (E23.6)
lipomatose NNO (E88.2)
lipomatosis dolorosa [Dercum] (E88.2)
syndroom van Prader-Willi (Q87.1)

vetzucht door overmaat aan calorieën

uc

E66.0

at

io

Exclusie:

na

E65

E66.1

vetzucht door geneesmiddel veroorzaakt

ed

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

Fo
r

E66.2

E66.8

E66.9

extreme vetzucht met alveolaire hypoventilatie
obesitas-hypoventilatiesyndroom
Pickwick-syndroom

overige gespecificeerde vormen van vetzucht
ziekelijke vetzucht
vetzucht, niet-gespecificeerd
eenvoudige vetzucht NNO
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E67

andere vormen van overvoeding
Exclusie:

late gevolgen van overvoeding (E68)
overvoeding NNO (R63.2)

hypervitaminose A

E67.1

hypercarotenemie

E67.2

megavitamine-B6-syndroom

E67.3

hypervitaminose D

E67.8

overige gespecificeerde vormen van overvoeding

E68

late gevolgen van overvoeding

se
s

on
ly

E67.0

5-alfa-reductasedeficiëntie (E29.1)
androgenenresistentie-syndroom (E34.5)
congenitale bijnierhyperplasie (E25.0)
hemolytische anemieën door enzymstoornissen (D55.-)
syndroom van Ehlers-Danlos (Q79.6)
syndroom van Marfan (Q87.4)

na

lp

Exclusie:

ur

stofwisselingsstoornissen
(E70-E90)

po

Niet te gebruiken bij chronische overvoeding. Codeer dit bij actuele overvoeding

stofwisselingsstoornissen van aromatische aminozuren

E70.0

klassieke fenylketonurie

E70.1

overige hyperfenylalaninemieën

E70.2

stoornissen van tyrosinemetabolisme

uc

at

io

E70

ed

alkaptonurie
hypertyrosinemie
ochronose
tyrosinemie
tyrosinose

Fo
r

E70.3

IV.24

albinisme
albinisme:
• oculair
• oculocutaan
syndroom van:
• Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
• Cross
• Hermansky-Pudlak

ENDOCRIENE ZIEKTEN EN VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSSTOORNISSEN (E00-E90)
E70.8

overige gespecificeerde stofwisselingsstoornissen van aromatische
aminozuren

on
ly

stofwisselingsstoornissen van:
• histidine
• tryptofaan
stofwisselingsstoornis van aromatische aminozuren, niet-gespecificeerd

E71

stofwisselingsstoornissen van aminozuren met vertakte keten en van
vetzuren

E71.0

maple-syrup urine disease

E71.1

overige gespecificeerde stofwisselingsstoornissen van aminozuren met
vertakte keten

se
s

E70.9

ur

po

hyperleucine-isoleucinemie
hypervalinemie
isovaleriaanacidemie
methylmalonacidemie
propionacidemie

stofwisselingsstoornis van aminozuren met vertakte keten, nietgespecificeerd

E71.3

stoornissen van vetzuurmetabolisme

lp

E71.2

io

na

adrenoleukodystrofie [Addison-Schilder]
deficiëntie van carnitine-palmitoyltransferase in spieren
very long chain acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (VLCADD)
Exclusie: ziekte van Schilder (G37.0)

overige stofwisselingsstoornissen van aminozuren
Exclusie: afwijkende bevindingen zonder manifeste ziekte (R70-R89)
jicht (M10.-)
stofwisselingsstoornissen van:
• aminozuren-met-vertakte-keten (E71.0-E71.2)
• aromatische aminozuren (E70.-)
• purine en pyrimidine (E79.-)
• vetzuren (E71.3)

ed

uc

at

E72

Fo
r

E72.0

stoornissen van aminozuurtransport
cystinestapelingsziekte† (N29.8*)
cystinose
cystinurie
syndroom van Fanconi(-de Toni)(-Debré)
syndroom van Lowe
ziekte van Hartnup
Exclusie: stoornissen van tryptofaanmetabolisme (E70.8)

IV.25

HOOFDSTUK IV.
stofwisselingsstoornissen van zwavelhoudende aminozuren
cystathioninurie
homocystinurie
methioninemie
sulfietoxidasedeficiëntie
Exclusie: transcobalamine II-deficiëntie (D51.2)
E72.2

stofwisselingsstoornissen van ureumcyclus

E72.3

se
s

argininemie
arginino-succininacidurie
citrullinemie
hyperammoniëmie
Exclusie: stoornissen van ornithinemetabolisme (E72.4)

on
ly

E72.1

stoornissen van lysine- en hydroxylysinemetabolisme

stoornissen van ornithinemetabolisme
ornithinemie (type I, II)

E72.5

lp

E72.4

ur

po

glutaaracidurie
hydroxylysinemie
hyperlysinemie
Exclusie: syndroom van Zellweger (Q87.8)
ziekte van Refsum (G60.1)

stoornissen van glycinemetabolisme

E72.8

io

na

hyperhydroxyprolinemie
hyperprolinemie (type I, II)
niet-ketotische hyperglycinemie
sarcosinemie

overige gespecificeerde stofwisselingsstoornissen van aminozuren

uc

at

stofwisselingsstoornissen van:
• bèta-aminozuur
• gamma-glutaminezuur-cyclus

stofwisselingsstoornis van aminozuren, niet-gespecificeerd

E73

lactose-intolerantie

ed

E72.9

congenitale lactasedeficiëntie

E73.1

secundaire lactasedeficiëntie

E73.8

overige gespecificeerde vormen van lactose-intolerantie

E73.9

lactose-intolerantie, niet-gespecificeerd

Fo
r

E73.0

IV.26

ENDOCRIENE ZIEKTEN EN VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSSTOORNISSEN (E00-E90)

overige stofwisselingsstoornissen van koolhydraten

E74.0

diabetes mellitus (E10-E14)
hypoglykemie NNO (E16.2)
mucopolysaccharidose (E76.0-E76.3)
verhoogde secretie van glucagon (E16.3)

on
ly

Exclusie:

glycogeenstapelingsziekte

stoornissen van fructosemetabolisme

E74.2

stoornissen van galactosemetabolisme

na

galactokinasedeficiëntie
galactosemie

overige stoornissen van intestinale koolhydraatabsorptie

io

E74.3

lp

essentiële fructosurie
fructose-1,6-difosfatasedeficiëntie
hereditaire fructose-intolerantie

ur

E74.1

se
s

cardiale glycogenose
leverfosforylasedeficiëntie
ziekte van:
• Andersen
• Cori
• Forbes
• Hers
• McArdle
• Pompe
• Tarui
• Gierke

po

E74

stoornissen van pyruvaatmetabolisme en stoornissen van gluconeogenese

uc

E74.4

at

glucose-galactosemalabsorptie
sucrasedeficiëntie
Exclusie: lactose-intolerantie (E73.-)

Fo
r

ed

deficiëntie van:
• fosfo-enolpyruvaatcarboxykinase
• pyruvaat:
• carboxylase
• dehydrogenase
Exclusie: met anemie (D55.-)

E74.8

E74.9

overige gespecificeerde stofwisselingsstoornissen van koolhydraten
essentiële pentosurie
oxalose
oxalurie
renale glucosurie
stofwisselingsstoornis van koolhydraten, niet-gespecificeerd

IV.27

HOOFDSTUK IV.

stoornissen van sfingolipidenmetabolisme en overige
vetstapelingsstoornissen
Exclusie:

E75.0

mucolipidose, type I-III (E77.0-E77.1)
ziekte van Refsum (G60.1)

GM2-gangliosidose

on
ly

E75

E75.1

se
s

GM2-gangliosidose:
• NNO
• bij volwassene
• juveniel
ziekte van:
• Sandhoff
• Tay-Sachs
overige gangliosidose

ur

overige gespecificeerde sfingolipidosen

lp

E75.2

po

gangliosidose:
• NNO
• GM1
• GM3
mucolipidose IV

sfingolipidose, niet-gespecificeerd

uc

E75.3

at

io

na

metachromatische leukodystrofie
sulfatasedeficiëntie
syndroom van Farber
ziekte van:
• Fabry(-Anderson)
• Gaucher
• Krabbe
• Niemann-Pick
Exclusie: adrenoleukodystrofie [Addison-Schilder] (E71.3)

E75.4

neuronale ceroïde-lipofuscinose

Fo
r

ed

ziekte van:
• Batten
• Bielschowsky-Jansky
• Kufs
• Spielmeyer-Vogt

E75.5

overige gespecificeerde vetstapelingsstoornissen
cerebrotendineuze cholesterose [van Bogaert-Scherer-Epstein]
ziekte van Wolman

E75.6

vetstapelingsstoornis, niet-gespecificeerd

E76

stoornissen van glucosaminoglucaanmetabolisme

IV.28

ENDOCRIENE ZIEKTEN EN VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSSTOORNISSEN (E00-E90)
E76.0

mucopolysaccharidose, type I

E76.1

mucopolysaccharidose, type II
syndroom van Hunter
overige gespecificeerde mucopolysaccharidosen

po

bèta-glucuronidasedeficiëntie
mucopolysaccharidose, type III, IV, VI, VII
syndroom (van):
• Maroteaux-Lamy (licht)(ernstig)
• Morquio(-achtig)(klassiek)
• Sanfilippo (type B)(type C)(type D)

se
s

E76.2

on
ly

syndroom van:
• Hurler
• Hurler-Scheie
• Scheie

mucopolysaccharidose, niet-gespecificeerd

E76.8

overige gespecificeerde stoornissen van glycosaminoglycaanmetabolisme

E76.9

stoornis van glycosaminoglycaanmetabolisme, niet-gespecificeerd

E77

stoornissen van glucoproteïnemetabolisme

E77.0

onvolledige modificatie van lysosomale enzymen na translatie

na

lp

ur

E76.3

mucolipidose II [I-celziekte]
mucolipidose III [pseudosyndroom van Hurler]
onvolledige glycoproteïneafbraak

io

E77.1

uc

at

aspartylglucosaminurie
fucosidose
mannosidose
sialidose [mucolipidose I]

overige gespecificeerde stoornissen van glycoproteïnemetabolisme

E77.9

stoornis van glycoproteïnemetabolisme, niet-gespecificeerd

E78

stofwisselingsstoornissen van lipoproteïnen en overige lipidemieën

ed

E77.8

Fo
r

Exclusie:

E78.0

sfingolipidose (E75.0-E75.3)

zuivere hypercholesterolemie
familiale hypercholesterolemie
hyper-bèta-lipoproteïnemie
hyperlipidemie, groep A
hyperlipoproteïnemie, Fredrickson type IIa
'low-density-lipoprotein-type'-hyperlipoproteïnemie [LDL-hyperlipoproteïnemie]

IV.29

HOOFDSTUK IV.
zuivere hyperglyceridemie
endogene hyperglyceridemie
hyper-pre-bèta-lipoproteïnemie
hyperlipidemie, groep B
hyperlipoproteïnemie, Fredrickson-type IV
'very-low-density-lipoprotein-type'-hyperlipoproteïnemie [VLDLhyperlipoproteïnemie]
E78.2

gemengde hyperlipidemie

on
ly

E78.1

E78.3

po

se
s

'broad-' of 'floating'-bèta-lipoproteïnemie
hyper-bèta-lipoproteïnemie met pre-bèta-lipoproteïnemie
hypercholesterolemie met endogene hyperglyceridemie
hyperlipidemie, groep C
hyperlipoproteïnemie, Fredrickson-type IIb of III
tubero-eruptief xanthoom
xanthoma tuberosum
Exclusie: cerebrotendineuze cholesterose [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)
hyperchylomicronemie

E78.4

lp

ur

gemengde hyperglyceridemie
hyperlipidemie, groep D
hyperlipoproteïnemie, Fredrickson-type I of V

overige gespecificeerde vormen van hyperlipidemie

na

familiale gecombineerde-hyperlipidemie
hyperlipidemie, niet-gespecificeerd

E78.6

lipoprotein-deficiëntie

io

E78.5

uc

at

A-bèta-lipoproteïnemie
'high-density'-lipoproteïne'[HDL]-cholesterolwaarde
hypo-alfa-lipoproteïnemie
hypo-bèta-lipoproteïnemie (familiaal)
lecithine-cholesterol-acyltransferasedeficiëntie
Tangier-ziekte

overige gespecificeerde stofwisselingsstoornissen van lipoproteïnen

ed

E78.8

stofwisselingsstoornis van lipoproteïnen, niet-gespecificeerd

E79

stoornissen van purine- en pyrimidinemetabolisme
Exclusie: anemie met orotacidurie (D53.0)
gecombineerde immunodeficiëntiestoornissen (D81.-)
jicht (M10.-)
niersteen (N20.0)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

Fo
r

E78.9

E79.0

hyperuricemie zonder symptomen van inflammatoire artritis en jichtknobbels
asymptomatische hyperuricemie

E79.1

IV.30

syndroom van Lesch-Nyhan

ENDOCRIENE ZIEKTEN EN VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSSTOORNISSEN (E00-E90)
E79.8

overige gespecificeerde stoornissen van purine- en pyrimidinemetabolisme
hereditaire xanthinurie
stoornis van purine- en pyrimidinemetabolisme, niet-gespecificeerd

E80

stoornissen van porfyrine- en bilirubinemetabolisme
Inclusie: katalase- en peroxidasedefecten

E80.0

hereditaire erytropoëtische-porfyrie

E80.1

porphyria cutanea tarda

E80.2

overige gespecificeerde vormen van porfyrie

se
s

congenitale erytropoëtische-porfyrie
erytropoëtische protoporfyrie

on
ly

E79.9

katalase- en peroxidasedefecten
akatalasie [Takahara]

lp

E80.3

ur

po

hereditaire coproporfyrie
porfyrie:
• NNO
• acuut intermitterend (hepatisch)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

syndroom van Gilbert

E80.5

syndroom van Crigler-Najjar

E80.6

overige gespecificeerde stoornissen van bilirubinemetabolisme

io

na

E80.4

uc

at

syndroom van:
• Dubin-Johnson
• Rotor

stoornis van bilirubinemetabolisme, niet-gespecificeerd

E83

stoornissen van mineraalstofwisseling
Exclusie: bijschildklieraandoeningen (E20-E21)
mineraaldeficiëntie door voeding (E58-E61)
vitamine D-deficiëntie (E55.-)

ed

E80.7

Fo
r

E83.0

E83.1

stoornissen van kopermetabolisme
ziekte van Menkes (kinky-hair-syndrome)(steely-hair-syndrome)
ziekte van Wilson
stoornissen van ijzermetabolisme
hemochromatose
Exclusie: anemie:
• ijzergebrek (D50.-)
• sideroblastisch (D64.0-D64.3)

IV.31

HOOFDSTUK IV.
E83.2

stoornissen van zinkmetabolisme
acrodermatitis enteropathica

familiale hypofosfatemie
hypofosfatasie
vitamine D-resistente:
• osteomalacie
• rachitis
zure-fosfatasedeficiëntie
Exclusie: osteomalacie bij volwassene (M83.-)
osteoporose (M80-M81)
E83.4

stoornissen van magnesiummetabolisme

E83.5

stoornissen van calciummetabolisme

po

hypermagnesemie
hypomagnesemie

on
ly

stoornissen van fosformetabolisme en fosfatasen

se
s

E83.3

lp

ur

familiale hypercalciëmie met hypocalciurie
idiopathische hypercalciurie
Exclusie: chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3)

overige gespecificeerde stoornissen van mineraalstofwisseling

E83.9

stoornis van mineraalstofwisseling, niet-gespecificeerd

E84

cystische fibrose

mucoviscidose

io

Inclusie:

na

E83.8

cystische fibrose met longverschijnselen

E84.1

cystische fibrose met darmverschijnselen

at

E84.0

ed

uc

distaal-intestinaal obstructiesyndroom
meconiumileus door cystische fibrose† (P75*)
Exclusie: meconiumobstructie(ileus) in geval cystische fibrose is uitgesloten
(P76.0)

E84.8

cystische fibrose met overige gespecificeerde verschijnselen
cystische fibrose met gecombineerde manifestaties

cystische fibrose, niet-gespecificeerd

E85

amyloïdose

Fo
r

E84.9

E85.0

Exclusie:

ziekte van Alzheimer (G30.-)

niet-neuropathische heredofamiliale amyloïdose
familiale mediterrane koorts
hereditaire amyloïde nefropathie

IV.32

ENDOCRIENE ZIEKTEN EN VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSSTOORNISSEN (E00-E90)
E85.1

neuropathische heredofamiliale-amyloïdose

E85.2

heredofamiliale amyloïdose, niet-gespecificeerd

E85.3

secundaire systemische amyloïdose
amyloïdose samenhangend met hemodialyse

E85.4

amyloïdose beperkt tot orgaan
gelokaliseerde amyloïdose
overige gespecificeerde vormen van amyloïdose

E85.9

amyloïdose, niet-gespecificeerd

E86

volumedepletie

se
s

E85.8

on
ly

amyloïde polyneuropathie (Portugees)

lp

ur

po

dehydratie
hypovolemie
volumetekort van plasma of extracellulaire vloeistof
Exclusie: dehydratie bij pasgeborene (P74.1)
hypovolemische shock:
• NNO (R57.1)
• postoperatief (T81.1)
• traumatisch (T79.4)

overige stoornissen van vocht-, elektrolyten- en zuur-base-evenwicht

E87.0

hyperosmolaliteit en hypernatriëmie

na

E87

E87.1

at

io

natriumexces
natriumoverbelasting
natriumovermaat

hypo-osmolaliteit en hyponatriëmie

uc

natriumtekort
Exclusie: syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon (E22.2)

acidose

Fo
r

ed

E87.2

E87.3

E87.4

acidose:
• NNO
• melkzuur
• metabool
• respiratoir
Exclusie: diabetische acidose (E10-E14 met gemeenschappelijk vierde teken .1)

alkalose
alkalose:
• NNO
• metabool
• respiratoir
gemengde stoornis van zuur-base-evenwicht

IV.33

HOOFDSTUK IV.
E87.5

hyperkaliëmie
kaliumexces
kaliumoverbelasting
kaliumovermaat
hypokaliëmie

on
ly

E87.6

kaliumtekort
overmaat aan vocht
Exclusie:
E87.8

oedeem (R60.-)

overige stoornissen van elektrolyten- en vochtbalans, niet elders
geclassificeerd

se
s

E87.7

po

gestoorde elektrolytenbalans NNO
hyperchloremie
hypochloremie

overige stofwisselingsstoornissen
Exclusie: histiocytose X (chronisch) (C96.6)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is

E88.0

stofwisselingsstoornissen van plasmaproteïne, niet elders geclassificeerd

lp

ur

E88

lipodystrofie, niet elders geclassificeerd

at

E88.1

io

na

alfa-1-antitrypsinedeficiëntie
bisalbuminemie
Exclusie: macroglobulinemie van Waldenström (C88.0)
monoklonale gammopathie met onbekende significantie (MGUS)
(D47.2)
polyklonale hypergammaglobulinemie (D89.0)
stofwisselingsstoornissen van lipoproteïnen (E78.-)

uc

lipodystrofie NNO
Exclusie: ziekte van Whipple (K90.8)

E88.2

lipomatosis, niet elders geclassificeerd

ed

lipomatose NNO
lipomatosis dolorosa [Dercum]

Fo
r

E88.3

E88.8

tumorlysissyndroom
tumorlysis (na therapie met antineoplastisch geneesmiddel)(spontaan)
overige gespecificeerde stofwisselingsstoornissen
adenolipomatose van Launois-Bensaude
trimethylaminurie

E88.9

stofwisselingsstoornis, niet-gespecificeerd

E89

endocriene ziekten en stofwisselingsstoornissen na medische verrichting,
niet elders geclassificeerd

IV.34

ENDOCRIENE ZIEKTEN EN VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSSTOORNISSEN (E00-E90)
E89.0

hypothyroïdie na medische verrichting
hypothyroïdie na:
• bestraling
• operatie
hypo-insulinemie na medische verrichting

on
ly

E89.1

hyperglykemie na pancreatectomie
hypo-insulinemie na operatie
E89.2

hypoparathyroïdie na medische verrichting

E89.3

hypopituïtarisme na medische verrichting
hypopituïtarisme na bestraling

se
s

parathyroprieve tetanie

ovariuminsufficiëntie na medische verrichting

E89.5

hypofunctie van testis na medische verrichting

E89.6

hypofunctie van bijnierschors en bijniermerg na medische verrichting

E89.8

overige gespecificeerde endocriene ziekten en stofwisselingsstoornissen na
medische verrichting

E89.9

endocriene ziekte of stofwisselingsstoornis na medische verrichting, nietgespecificeerd

E90*

voedings- en stofwisselingsstoornissen bij elders geclassificeerde ziekten

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

po

E89.4

IV.35

Fo
r
io

at

uc

ed

se
s

po

ur

lp

na

on
ly

HOOFDSTUK IV.

IV.36

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)

Psychische stoornissen en
gedragsstoornissen (F00-F99)

Inclusie:
Exclusie:

psychische ontwikkelingsstoornissen
symptomen, afwijkende klinische-bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)

on
ly

V.

lp

ur

po

se
s

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
F00-F09 organische, inclusief symptomatische, psychische stoornissen
F10-F19 psychische stoornissen en gedragsstoornissen
door gebruik van psychoactieve middelen
F20-F29 schizofrenie, schizotypische stoornissen en waanstoornissen
F30-F39 stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen]
F40-F48 neurotische, stress gebonden en somatoforme stoornissen
F50-F59 gedragssyndromen samengaand met lichamelijke symptomen en stoornissen
F60-F69 stoornissen van persoonlijkheid en gedrag op volwassen leeftijd
F70-F79 zwakzinnigheid
F80-F89 stoornissen in psychische ontwikkeling
F90-F98 gedragsstoornissen en emotionele stoornissen die doorgaans op kinderleeftijd of
in adolescentie beginnen
F99-F99 psychische stoornis, niet nader omschreven

Fo
r

ed

uc

at

io

na

asterisk-categorieën in dit hoofdstuk
F00* dementie bij ziekte van Alzheimer
F02* dementie bij elders geclassificeerde ziekten

V.1

HOOFDSTUK V.

organische, inclusief symptomatische, psychische
stoornissen
(F00-F09)

se
s

on
ly

Dit blok omvat een reeks psychische stoornissen die bij elkaar zijn gegroepeerd op grond
van het feit dat ze als aantoonbare etiologie een hersenziekte of hersenletsel gemeen hebben
of een andere laesie die tot disfunctie van de hersenen leidt. De disfunctie kan primair zijn,
zoals bij ziekten, letsels en laesies die de hersenen direct en selectief treffen; of secundair,
zoals bij systeemziekten en stoornissen die de hersenen slechts aantasten als een van de vele
organen of systemen van het lichaam die betrokken raken.

ur

po

Dementie (F00-F03) is een syndroom ten gevolge van ziekte van de hersenen, gewoonlijk
van chronische of progressieve aard, waarin een achteruitgang optreedt van tal van hogere
corticale functies, waaronder geheugen, denken, oriëntatie, begrip, rekenvaardigheid,
leervermogen, taal en oordeel. Het bewustzijn is niet gedaald. De stoornissen van de
cognitieve functie gaan gewoonlijk vergezeld van en worden nu en dan voorafgegaan door,
achteruitgang van de zelfbeheersing, sociaal gedrag of motivatie. Dit syndroom komt voor
bij de ziekte van Alzheimer, bij cerebrovasculair lijden en bij andere aandoeningen die
primair dan wel secundair de hersenen aantasten.
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om onderliggende ziekte aan te geven.
dementie bij ziekte van Alzheimer (G30.-†)

lp

F00*

dementie bij vroeg optredende ziekte van Alzheimer (G30.0†)

io

F00.0*

na

De ziekte van Alzheimer is een primair degeneratieve hersenziekte van
onbekende etiologie met karakteristieke neuropathologische en neurochemische
kenmerken. De stoornis heeft doorgaans een sluipend begin en schrijdt langzaam
maar zeker voort gedurende een periode van verscheidene jaren.

uc

at

Dementie bij de ziekte van Alzheimer die optreedt voor het 65e jaar, met een
betrekkelijk snelle achteruitgang en met opvallende en talrijke stoornissen van de
hogere corticale functies.
preseniele dementie, Alzheimer-type
primair degeneratieve dementie van het Alzheimer-type met aanvang in presenium
ziekte van Alzheimer, type 2

dementie bij laat optredende ziekte van Alzheimer (G30.1†)

Fo
r

ed

F00.1*

F00.2*

Dementie bij de ziekte van Alzheimer die optreedt na het 65e jaar, doorgaans na het
75e jaar of nog later, met een langzame progressie en met geheugenzwakte als
belangrijkste kenmerk.
primair degeneratieve dementie van het Alzheimer-type met aanvang in het senium
seniele dementie, Alzheimer-type
ziekte van Alzheimer, type 1

dementie bij ziekte van Alzheimer, atypisch of gemengd type (G30.8†)
atypische dementie, Alzheimer-type

F00.9*

V.2

dementie bij ziekte van Alzheimer, niet-gespecificeerd (G30.9†)

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)

F01

vasculaire dementie

F01.0

on
ly

Vasculaire dementie is het gevolg van herseninfarct op basis van vaatlijden,
inclusief cerebrovasculair lijden bij hypertensie. De infarcten zijn doorgaans
klein, maar cumulatief in hun effect. Het begin valt doorgaans in de latere
levensjaren.
Inclusie: arteriosclerotische dementie
vasculaire dementie met acuut begin

F01.1

se
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Ontwikkelt zich doorgaans snel na een opeenvolging van beroerten op basis van
cerebrovasculaire trombose, embolie of bloeding. In zeldzame gevallen kan een
enkel groot-infarct de oorzaak zijn.
multi-infarct dementie

F01.2

subcorticale vasculaire dementie

po

Heeft een geleidelijk begin, volgend op een aantal voorbijgaande ischemische
episoden die een opeenhoping van infarcten in het hersenparenchym veroorzaken.
overwegend corticale dementie
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Omvat gevallen met een voorgeschiedenis van hypertensie en foci van ischemische
destructie in de diepgelegen witte stof van de cerebrale hemisferen. De cerebrale
cortex is doorgaans gespaard gebleven en dit contrasteert met het klinische beeld dat
sterk kan lijken op dat van dementie bij de ziekte van Alzheimer.
gemengde corticale- en subcorticale-vormen van vasculaire dementie

F01.8

overige gespecificeerde vormen van vasculaire dementie

F01.9

vasculaire dementie, niet-gespecificeerd

F02*

dementie bij elders geclassificeerde andere-ziekten

io
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F01.3
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Gevallen van dementie ten gevolge van of althans toegeschreven aan, andere
oorzaken dan de ziekte van Alzheimer of cerebrovasculair lijden. Het begin kan
vallen in elke levensperiode zij het zelden op de oude dag.
F02.0*

dementie bij ziekte van Pick (G31.0†)
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Een progressieve dementie, die begint op middelbare leeftijd en wordt gekenmerkt
door vroege, langzaam voortschrijdende veranderingen van de persoonlijkheid en
door sociale ontregeling gevolgd door stoornissen van intellect, geheugen en
taalbeheersing, met apathie, euforie en, van tijd tot tijd, extrapiramidale
verschijnselen.

F02.1*

dementie bij ziekte van Creutzfeldt-Jakob (A81.0†)
Een progressieve dementie met uitgebreide neurologische symptomen, ten
gevolge van specifieke neuropathologische-veranderingen waarvan men aanneemt
dat ze worden veroorzaakt door een overdraagbaar agens. Het begin valt
doorgaans op middelbare leeftijd of later, maar kan op elk moment van het
volwassen leven vallen. Het verloop is subacuut, in een of twee jaar tot de dood
leidend.
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F02.2*

dementie bij ziekte van Huntington (G10†)

F02.3*
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Een dementie die optreedt als onderdeel van een uitgebreide degeneratie van de
hersenen. De stoornis vererft via een enkel autosomaal dominant gen. Typerend is
het manifest worden van de symptomen in de derde en vierde decade. Progressie is
langzaam, gewoonlijk in 10 tot 15 jaar tot de dood leidend.
dementie bij chorea van Huntington
dementie bij ziekte van Parkinson (G20†)

F02.4*
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Een dementie die zich ontwikkelt in het verloop van een bestaande ziekte van
Parkinson. Tot nog toe zijn er geen specifieke klinische kenmerken aangetoond.
dementie bij:
• paralysis agitans
• parkinsonisme
dementie bij AIDS [ziekte door humaan immunodeficiëntievirus, HIV]
(B22.0†)

F02.8*
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Dementie die zich ontwikkelt in het verloop van HIV-ziekte, in afwezigheid van een
gelijktijdig optredende ziekte of aandoening anders dan de HIV-infectie die de
klinische verschijnselen kan verklaren.
dementie bij overige gespecificeerde elders geclassificeerde ziekten
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dementie bij:
• epilepsie (G40.-†)
• hepatolenticulaire degeneratie (E83.0†)
• hersenlipidose (E75.-†)
• hypercalciëmie (E83.5†)
• hypothyroïdie, verworven (E01.-†, E03.-†)
• intoxicaties (T36-T65†)
• lichaampjes (ziekte) van Lewy (G31.8†)
• lupus erythematodes disseminatus (M32.-†)
• multipele sclerose (G35†)
• neurosyfilis (A52.1†)
• niacinedeficiëntie [pellagra] (E52†)
• polyarteriitis nodosa (M30.0†)
• trypanosomiasis (B56.-†, B57.-†)
• uremie (N18.5†)
• vitamine B12-deficiëntie (E53.8†)
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niet-gespecificeerde dementie
preseniele dementie NNO
preseniele psychose NNO
primair degeneratieve dementie NNO
seniele dementie:
• NNO
• depressieve of paranoïde vorm
seniele psychose NNO
Gebruik desgewenst aanvullende code om delirium of acute
verwardheidstoestand aan te geven.
Exclusie: seniliteit NNO (R54)
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F04

organisch amnestisch syndroom, niet geïnduceerd door alcohol en
andere psychoactieve middelen
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Een syndroom met op de voorgrond staande stoornissen in het korte- en
langetermijngeheugen, waarbij de inprenting intact is gebleven; verminderd
vermogen om nieuwe dingen te leren en desoriëntatie in de tijd. Confabulatie
kan een opvallend verschijnsel zijn, maar de waarneming en andere cognitieve
functies, inclusief het intellect, zijn doorgaans intact. De prognose is afhankelijk
van het beloop van de onderliggende beschadiging.
psychose of syndroom van Korsakov, niet-alcoholisch
Exclusie: amnesie:
• NNO (R41.3)
• anterograad (R41.1)
• dissociatief (F44.0)
• retrograad (R41.2)
syndroom van Korsakov:
• door alcohol of niet-gespecificeerd (F10.6)
• door andere psychoactieve-middelen (F11-F19 met
gemeenschappelijk vierde teken .6)
delirium, niet geïnduceerd door alcohol en andere psychoactieve
middelen
Een etiologisch niet specifiek organisch-psychosyndroom gekenmerkt door
gelijktijdig optredende stoornissen van bewustzijn en aandacht, waarneming,
denken, geheugen, psychomotoriek, emoties en het slaap-waakritme. De duur
varieert en de mate van ernst loopt van licht tot zeer ernstig.
Inclusie: acuut of subacuut:
• hersensyndroom
• organische reactie
• psycho-organisch syndroom
• psychose door infectieziekte
• verwardheidstoestand (niet-alcoholisch)
Exclusie: delirium tremens door alcohol of niet-gespecificeerd (F10.4)
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F05

delirium, niet gesuperponeerd op dementie en aldus beschreven

F05.1

delirium, gesuperponeerd op dementie

ed

F05.0

Gebruik desgewenst aanvullende code om het soort dementie te specificeren.
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F05.8

F05.9

overige gespecificeerde vormen van delirium
delirium van gemengde oorsprong
postoperatief delier
delirium, niet-gespecificeerd
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F06

andere psychische stoornissen door beschadiging en disfunctie van
hersenen en door lichamelijke ziekte

F06.0
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Omvat een verscheidenheid van aandoeningen die op grond van de oorzaak
verwant zijn aan hersenstoornis door primaire hersenziekte, door een
systeemziekte die secundair de hersenen aantast, door exogene toxische-stoffen
of hormonen, door endocriene stoornissen of door andere somatische-ziekten.
Exclusie: samengaand met:
• delirium (F05.-)
• dementie, zoals geclassificeerd in F00-F03
ten gevolge van gebruik van alcohol en andere psychoactieve
middelen (F10-F19)
organische hallucinose

organische katatone stoornis
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F06.1
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Een stoornis bestaande uit aanhoudende of telkens terugkerende hallucinaties,
doorgaans visueel of akoestisch, die optreden bij helder bewustzijn en al of niet door
de betrokkene als zodanig worden herkend. De hallucinaties kunnen tot
waanvorming leiden, maar wanen domineren het klinische beeld niet; inzicht kan
behouden zijn gebleven.
organische hallucinatoire toestand (niet-alcoholisch)
Exclusie: alcoholische hallucinose (F10.5)
schizofrenie (F20.-)

organische [schizofrenieachtige] waanstoornis
Een stoornis waarin aanhoudende of terugkerende wanen het klinische beeld
beheersen. De wanen kunnen vergezeld gaan van hallucinaties. Enkele kenmerken
die aan schizofrenie doen denken, zoals bizarre hallucinaties of denkstoornis, kunnen
aanwezig zijn.
paranoïde en paranoïd-hallucinatoire organische toestanden
schizofrenie achtige psychose bij epilepsie
Exclusie: acute en voorbijgaande psychotische stoornis (F23.-)
persisterende waanstoornis (F22.-)
psychotische door drugs teweeggebrachte stoornis (F11-F19 met
gemeenschappelijk vierde teken .5)
schizofrenie (F20.-)
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Een stoornis bestaande uit verminderde (stupor) of vermeerderde (opwinding)
psychomotore activiteit samengaand met katatone symptomen. Uitersten van
psychomotore ontregeling kunnen elkaar afwisselen.
Exclusie: katatone schizofrenie (F20.2)
stupor:
• NNO (R40.1)
• dissociatief (F44.2)

F06.3

organische stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen]
stoornissen die worden gekenmerkt door een verandering van stemming of affect,
gewoonlijk vergezeld van een verandering van het activiteitsniveau, hetzij
depressief, hypomaan, manisch of bipolair (zie F30-F38), maar optredend als gevolg
van een organische stoornis.
Exclusie: stemmingsstoornissen, niet-organisch of niet-gespecificeerd (F30-F39)
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organische angststoornis

F06.5

on
ly

Een stoornis die wordt gekarakteriseerd door de essentiële kenmerken van een
gegeneraliseerde angststoornis (F41.1), een paniekstoornis (F41.0) of een combinatie
van beide, maar optredend als gevolg van een organische stoornis.
Exclusie: angststoornissen, niet-organisch of niet-gespecificeerd (F41.-)
organische dissociatieve stoornis

F06.6
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Een stoornis die wordt gekenmerkt door een gedeeltelijk of volledig verlies van de
normale integratie van herinneringen, besef van identiteit en onmiddellijke
gewaarwordingen en controle over lichaamsbewegingen (zie F44.-), maar optredend
als gevolg van een organische stoornis.
Exclusie: dissociatieve stoornissen [conversiestoornissen], niet-organisch of nietgespecificeerd (F44.-)
organische labiel affect stoornis

lichte cognitieve stoornis
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Een stoornis die wordt gekenmerkt door incontinentie of labiliteit van het affect,
vermoeibaarheid en een verscheidenheid van onaangename lichamelijke-sensaties
(b.v. duizeligheid) en pijnklachten, maar optredend als gevolg van een organische
stoornis.
organische asthene stoornis
Exclusie: somatoforme stoornissen, niet-organisch of niet-gespecificeerd (F45.-)
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Een stoornis die wordt gekenmerkt door geheugenstoornissen, leerproblemen en
verminderd vermogen zich gedurende wat langere tijd op een taak te concentreren.
Er is vaak een uitgesproken gevoel van geestelijke vermoeidheid wanneer geestelijke
taken worden ondernomen en het leren van nieuwe dingen wordt subjectief als
moeilijk ervaren, zelfs indien dit objectief met goed resultaat verloopt. Geen van
deze symptomen is dermate ernstig dat een diagnose van hetzij dementie (F00-F03),
hetzij delirium (F05.-) gesteld kan worden. Deze diagnose dient alleen gesteld te
worden in verband met een gespecificeerde lichamelijke stoornis en dient niet
gesteld te worden bij aanwezigheid van een van de psychische stoornissen of
gedragsstoornissen die geclassificeerd zijn onder F10-F99. De stoornis kan
voorafgaan aan, samengaan met of volgen op een grote verscheidenheid van infecties
en lichamelijke stoornissen, zowel van de hersenen als algemeen, maar directe blijk
van betrokkenheid van de hersenen is niet noodzakelijk aanwezig. Zij kan worden
gedifferentieerd van postencefalitisch syndroom (F07.1) en postcommotioneel
syndroom (F07.2) door haar verschillende etiologie, beperktere spreiding van over
het algemeen lichtere symptomen en doorgaans kortere duur.
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F06.8

F06.9

overige gespecificeerde psychische stoornissen door beschadiging en
disfunctie van hersenen en door lichamelijke ziekte
epileptische psychose NNO
niet-gespecificeerde psychische stoornis door beschadiging en disfunctie van
hersenen en door lichamelijke ziekte
organisch hersensyndroom NNO
organische psychische stoornis NNO
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F07

persoonlijkheidsstoornissen en gedragsstoornissen door ziekte,
beschadiging en disfunctie van hersenen
Verandering van persoonlijkheid en gedrag kan een resttoestand of begeleidende
stoornis zijn van ziekte, beschadiging of disfunctie van de hersenen.
organische persoonlijkheidsstoornis
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F07.0

F07.1
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Een stoornis die wordt gekenmerkt door een belangrijke verandering van het
gebruikelijke premorbide-gedrag van de betrokkene, waarbij de uiting van emoties,
behoeften en impulsen is betrokken. Stoornis van cognitieve functies en denkfuncties
en veranderde seksualiteit kunnen eveneens deel uitmaken van het klinische beeld.
frontalekwabsyndroom
limbisch-epileptische persoonlijkheidssyndroom
lobotomiesyndroom
organisch-pseudogeretardeerde persoonlijkheid
organisch-pseudopsychopathische persoonlijkheid
postleukotomiesyndroom
Exclusie: duurzame persoonlijkheidsverandering na:
• een catastrofale ervaring (F62.0)
• psychiatrische ziekte (F62.1)
postcommotioneel syndroom (F07.2)
postencefalitisch syndroom (F07.1)
specifieke persoonlijkheidsstoornis (F60.-)
postencefalitisch syndroom

F07.2
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Resterende niet-specifieke en variabele gedragsverandering volgend op herstel van
virale of bacteriële encefalitis. Het belangrijkste verschil tussen deze aandoening en
de organische persoonlijkheidsstoornissen is dat het omkeerbaar is.
Exclusie: organische persoonlijkheidsstoornis (F07.0)
postcommotioneel syndroom
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Dit syndroom treedt op na schedeltrauma (doorgaans van dusdanige ernst dat
bewustzijnsverlies volgt) en omvat een aantal ongelijksoortige symptomen, zoals
hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid, moeite met concentreren en
verrichten van geestelijke taken, geheugenstoornissen, slapeloosheid en verminderde
tolerantie voor stress, emotionele prikkeling of alcohol.
postcontusioneel syndroom (encefalopathie)
posttraumatisch hersensyndroom, niet-psychotisch
Exclusie: actuele commotio cerebri (S06.0)

Fo
r

F07.8

F07.9

overige gespecificeerde organische persoonlijkheidsstoornissen
en -gedragsstoornissen door ziekte, beschadiging en disfunctie van
hersenen
organische affectieve stoornis van rechter hemisfeer
niet-gespecificeerde organische persoonlijkheidsstoornis en
-gedragsstoornis door ziekte, beschadiging en disfunctie van hersenen
organisch psychosyndroom
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niet-gespecificeerde organische- of symptomatische psychische
stoornis
psychose:
• organisch NNO
• symptomatisch NNO
Exclusie: psychose NNO (F29)
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psychische stoornissen en gedragsstoornissen
door gebruik van psychoactieve middelen
(F10-F19)
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Dit blok omvat een grote verscheidenheid van stoornissen van verschillende ernst en
klinische vorm, die evenwel alle aan het gebruik van een of meer psychoactieve middelen,
al dan niet op medisch voorschrift, zijn toe te schrijven. De betrokken stof wordt
aangegeven door middel van het derde teken van de code en het vierde teken specificeert de
klinische toestand; deze codering dient, waar nodig, gebruikt te worden voor elk
gespecificeerd middel, met dien verstande dat niet elk vierde teken van toepassing is op
elke stof.
Exclusie: misbruik van middelen die geen afhankelijkheid veroorzaken (F55)
Aanwijzing: Identificatie van het psychoactieve middel dient op zo veel mogelijk
informatiebronnen te zijn gebaseerd. Daaronder worden begrepen zelf
gerapporteerde gegevens, analyse van bloed of andere
lichaamsvloeistoffen, kenmerkende lichamelijke- en psychischesymptomen, klinische bevindingen en gedrag en andere aanwijzingen,
zoals het feit dat de patiënt een middel in bezit heeft of inlichtingen van
geïnformeerde derden. Vele medicijn- en druggebruikers gebruiken meer
dan één soort psychoactief middel. De hoofddiagnose dient zoveel
mogelijk geklasseerd te worden naar het middel of categorie van middelen
die het zich presenterende klinische syndroom heeft veroorzaakt of
daaraan het meest heeft bijgedragen. Andere diagnosen dienen gecodeerd
te worden indien andere psychoactieve middelen zijn ingenomen in
hoeveelheden die leiden tot intoxicatie (gemeenschappelijk vierde-teken
.0) of die schade veroorzaken (gemeenschappelijk vierde-teken .1) of
afhankelijkheid (gemeenschappelijk vierde-teken .2) of andere stoornissen
(gemeenschappelijk vierde-teken .3-.9).
Slechts in gevallen waarin patronen van het gebruik van psychoactieve
middelen chaotisch en lukraak zijn of waarin de bijdragen van
verschillende middelen onontwarbaar door elkaar lopen, dient de diagnose
van stoornissen ten gevolge van meervoudig druggebruik (F19.-) te
worden gebruikt.
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Aanwijzing: Gebruik de volgende onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks
F10-F19:
.0 acute intoxicatie
Een toestand die volgt op de toediening van een psychoactief middel dat
leidt tot verstoringen van bewustzijnsniveau, cognitie, waarneming, affect
of gedrag of andere psychofysiologische-functies en -reacties. De
ontregelingen zijn direct gerelateerd aan de acute farmacologische-effecten
van het middel en verdwijnen met de tijd, met volledig herstel, behoudens
waar weefselschade of andere complicaties zijn ontstaan. Complicaties
kunnen trauma, aspiratie van braaksel, delirium, coma, convulsies en
andere medische-complicaties omvatten. De aard van deze complicaties is
afhankelijk van de farmacologische klasse van het middel en de wijze van
toediening.
acute dronkenschap (bij alcoholisme)
´bad trips´(drugs)
dronkenschap NNO
pathologische intoxicatie
trance- en bezetenheidsstoornissen bij intoxicatie door psychoactief middel
Exclusie: intoxicatie in de betekenis van vergiftiging (T36-T50)
.1 schadelijk gebruik
Een gebruikspatroon van een psychoactief middel dat schade aan de
gezondheid veroorzaakt. De schade kan lichamelijk zijn (zoals in gevallen
van hepatitis door intraveneus druggebruik) of geestelijk (b.v. depressieve
episoden na zwaar drinken).
misbruik van psychoactieve middelen
.2 afhankelijkheidssyndroom
Een cluster verschijnselen van lichamelijke, gedragsmatige en cognitieve
aard, dat zich ontwikkelt na herhaaldelijk gebruik van middelen en
waaronder typerend voorkomen van een sterk verlangen om het middel te
gebruiken, moeilijk in de hand te houden gebruik ervan, aanhoudend
gebruik ervan in weerwil van de schadelijke gevolgen, een aan andere
activiteiten en verplichtingen voorbijgaande prioriteit gegeven aan het
gebruik van het middel, toegenomen tolerantie en soms een lichamelijke
onthoudingstoestand.
Het afhankelijkheidssyndroom kan aanwezig zijn voor een specifiek
psychoactief-middel (b.v. tabak, alcohol of diazepam), voor een klasse van
middelen (b.v. opioïden) of voor een uitgebreidere reeks farmacologischverschillende psychoactieve-middelen.
chronisch alcoholisme
dipsomanie
drugsverslaving

V.10

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)

on
ly

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

.5

se
s

.4

onthoudingstoestand
Een groep symptomen die in variabele combinatie en mate van ernst
voorkomen bij algehele of gedeeltelijke onthouding van een psychoactief
middel na aanhoudend gebruik van dat middel. Begin en verloop van de
onthoudingstoestand zijn beperkt in de tijd en zijn gerelateerd aan het type
psychoactief middel en de dosis die werden gebruikt vlak voor het staken of
verminderen van het gebruik. De onthoudingstoestand kan gecompliceerd
worden door convulsies.
onthoudingstoestand met delirium
Een toestand waarin de onthoudingstoestand, zoals gedefinieerd in het
gemeenschappelijke vierde-teken .3, wordt gecompliceerd door een
delirium zoals gedefinieerd in F05.-. Convulsies kunnen ook voorkomen.
Wanneer ook organische factoren geacht worden een rol te spelen in de
etiologie, dan dient deze stoornis onder F05.8 te worden geklasseerd.
delirium tremens (door alcohol)
psychotische stoornis
Een cluster van psychotische verschijnselen die optreden tijdens of na het
gebruik van een psychoactief middel, maar die niet worden verklaard door
acute intoxicatie alleen en die geen deel uitmaken van een
onthoudingstoestand. De stoornis wordt gekenmerkt door hallucinaties
(typerend zijn akoestische, maar dikwijls voorkomend in meer dan één
zintuiggebied), waarnemingsstoornis, wanen (dikwijls van een paranoïd of
vervolgingskarakter), psychomotore ontregeling (opwinding of stupor) en
een abnormale stemming, die kan variëren van intense angst tot extase. Het
sensorium is gewoonlijk helder, maar er kan enige verlaging van het
bewustzijn, zij het geen ernstige verwardheid, aanwezig zijn.
alcohol:
• hallucinose
• jaloezie
• paranoia
• psychose NNO
Exclusie: door alcohol of ander psychoactief middel teweeggebrachte
resttoestand en laat optredende psychotische stoornis
(F10-F19 met gemeenschappelijk vierde-teken .7)
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amnestisch syndroom
Een syndroom dat samengaat met chronische en opvallende zwakte van het
geheugen voor in het recente en verder verleden liggende gebeurtenissen.
De onmiddellijke herinnering is doorgaans behouden en het kortetermijngeheugen is kenmerkend meer gestoord dan het langetermijngeheugen. Verstoringen van tijdgevoel en volgorde van
gebeurtenissen zijn doorgaans duidelijk, evenals moeite om nieuwe dingen
te leren. Confabulatie kan opvallend zijn, maar is niet steevast aanwezig.
Overige cognitieve-functies zijn doorgaans betrekkelijk goed behouden en
de andere stoornissen staan in geen verhouding tot de mnestische defecten.
amnestische stoornis, teweeggebracht door alcohol of drug
psychose of syndroom van Korsakoff, teweeggebracht door alcohol of
ander psychoactief-middel
Exclusie: niet-alcoholisch syndroom van Korsakoff (F04)
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Gebruik desgewenst aanvullende code (E51.2†, G32.8*) bij het samen
voorkomen met de ziekte of het syndroom van Wernicke
resttoestand en laat-optredende psychotische-stoornis
Een stoornis waarbij door alcohol of psychoactief middel teweeggebrachte
veranderingen van cognitie, affect, persoonlijkheid of gedrag langer blijven
bestaan dan de periode gedurende welke een direct met het psychoactieve
middel verbonden effect redelijkerwijze werkzaam geacht mag worden. Het
begin van de stoornis dient rechtstreeks verbonden te zijn met het gebruik
van het psychoactieve middel. Gevallen waarin het eerste begin van de
toestand later optreedt dan episode(n) van gebruik van het middel dienen
hier slechts gecodeerd te worden indien duidelijk en sterk bewijs
beschikbaar is de toestand toe te schrijven aan het resteffect van het
psychoactieve middel. 'Flashbacks' kunnen van een psychotische toestand
worden onderscheiden gedeeltelijk door hun episodisch karakter, dikwijls
van zeer korte duur en door hun herhaling van voorgaande met alcohol of
een ander psychoactief-middel verbonden ervaringen.
affectieve stoornis als resttoestand
alcoholische dementie NNO
alcoholisch hersensyndroom, chronisch
dementie en andere lichtere-vormen van blijvende stoornis van cognitieve
functies
flashbacks
laat-optredende door een psychoactief middel teweeggebrachte
psychotische-stoornis
posthallucinogene waarnemingsstoornis
stoornis van persoonlijkheid en gedrag als resttoestand
Exclusie: door alcohol of psychoactief middel teweeggebracht(e):
• psychotische-toestand (F10-F19 met gemeenschappelijk
vierde-teken .5)
• syndroom van Korsakoff (F10-F19 met gemeenschappelijk
vierde-teken .6)
overige gespecificeerde psychische-stoornissen en gedragsstoornissen
niet gespecificeerde psychische-stoornis en gedragsstoornis

.8
.9
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F10

psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van alcohol
Verwijzing: [Zie F10-F19 voor onderverdeling]

F11

psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van opioïden

F12

on
ly

Verwijzing: [Zie F10-F19 voor onderverdeling]

psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van
cannabinoïden

F13

se
s

Verwijzing: [Zie F10-F19 voor onderverdeling]

psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van sedativa
of hypnotica

po

Verwijzing: [Zie F10-F19 voor onderverdeling]
F14

psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van cocaïne

ur

Verwijzing: [Zie F10-F19 voor onderverdeling]
Aanwijzing: [zie F10-F19 voor onderverdeling]

psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van andere
stimulantia, inclusief cafeïne

lp

F15

Verwijzing: [Zie F10-F19 voor onderverdeling]
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van
hallucinogenen

na

F16

io

Verwijzing: [Zie F10-F19 voor onderverdeling]
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van tabak

at

F17

F18

uc

Verwijzing: [Zie F10-F19 voor onderverdeling]
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van
vluchtige oplosmiddelen

ed

Verwijzing: [Zie F10-F19 voor onderverdeling]

Fo
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F19

psychische stoornissen en gedragsstoornissen door meervoudigdruggebruik en gebruik van andere psychoactieve-middelen
Verwijzing: [Zie F10-F19 voor onderverdeling]
Inclusie: verkeerd gebruik van psychoactieve middelen NNO
Aanwijzing: Gebruik deze categorie indien bekend is dat twee of meer
psychoactieve middelen een rol spelen, zonder dat het mogelijk
is vast te stellen welk middel het meest aan de stoornissen
bijdraagt. Deze categorie dient ook gebruikt te worden indien
de exacte identiteit van enkele of zelfs alle in gebruik zijnde
psychoactieve middelen onzeker of onbekend is, aangezien vele
meervoudig-druggebruikers dikwijls zelf de bijzonderheden
van wat ze nemen niet kennen.
V.13
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schizofrenie, schizotypische stoornissen en
waanstoornissen
(F20-F29)

on
ly

In dit blok zijn bijeengebracht schizofrenie, als belangrijkste lid van de groep,
schizotypische stoornis, persisterende waanstoornissen en een wat grotere groep van acute
en passagère psychotische stoornissen. Schizoaffectieve stoornissen zijn in deze sectie
gehandhaafd in weerwil van hun controversiële karakter.

schizofrenie
De schizofrene stoornissen worden in het algemeen gekarakteriseerd door
fundamentele en kenmerkende verstoringen van denken en waarneming en door
een inadequaat of vlak affect. Helder bewustzijn en intellectueel vermogen zijn
doorgaans behouden, zij het dat bepaalde cognitieve tekortkomingen zich in de
loop des tijds kunnen ontwikkelen. De belangrijkste psychopathologische
verschijnselen omvatten 'Gedankenlautwerden'; gedachteninbrenging of
-onttrekking; gedachtenuitzending; waanwaarneming en wanen omtrent het
onder controle van derden staan; macht of passiviteit; gehallucineerde stemmen
die de patiënt bekritiseren of over deze praten in de derde persoon;
denkstoornissen en negatieve symptomen.

ur
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Het beloop van schizofrene stoornissen kan ononderbroken zijn, episodisch met
toenemend of stabiel functieverlies of er kunnen een of meer episoden zijn met
volledige of gedeeltelijke remissie. De diagnose van schizofrenie dient niet
gesteld te worden in de aanwezigheid van uitgebreide depressieve of manische
symptomen, tenzij het duidelijk is dat schizofrene symptomen aan de affectieve
stoornis voorafgingen. Ook dient schizofrenie niet gediagnosticeerd te worden in
de aanwezigheid van een duidelijke hersenaandoening of tijdens toestanden van
intoxicatie met drugs of van onthouding van drugs. Gelijkvormige stoornissen
die ontstaan in de aanwezigheid van epilepsie of een andere hersenaandoening
dienen geklasseerd te worden onder F06.2 en die welke teweeg-gebracht worden
door psychoactieve middelen onder F10-F19 met gemeenschappelijk vierdeteken .5.
Exclusie: schizofrene reactie (F23.2)
schizofrenie:
• acuut (ongedifferentieerd) (F23.2)
• cyclisch (F25.2)
schizotypische stoornis (F21)

Fo
r

F20.0
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paranoïde schizofrenie
Paranoïde schizofrenie wordt beheerst door betrekkelijk stabiele, dikwijls paranoïde
wanen, doorgaans vergezeld van hallucinaties, voornamelijk van de akoestische
soort en verstoringen van de waarneming. Stoornissen van affect, wil en spraak en
katatone symptomen zijn afwezig of betrekkelijk onopvallend.
dementia paranoides
parafrene schizofrenie
Exclusie: involutieparanoia (F22.8)
paranoia (F22.0)

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)
F20.1

hebefrene schizofrenie

on
ly

Een vorm van schizofrenie waarbij affectieve veranderingen op de voorgrond staan,
wanen en hallucinaties vluchtig en fragmentarisch zijn, gedrag onverantwoordelijk
en onvoorspelbaar is en maniërismen veel voorkomen. Het affect is vlak en
inadequaat. Het denken is ongeorganiseerd en de spraak onsamenhangend. Er bestaat
een neiging tot sociale afzondering. Doorgaans is de prognose slecht wegens de
snelle ontwikkeling van 'negatieve' symptomen, voornamelijk vervlakking van het
affect en verlies van wilskracht. Hebefrenie dient gewoonlijk slechts
gediagnosticeerd te worden bij adolescenten of jonge volwassenen.
gedesorganiseerde schizofrenie
hebefrenie
katatone schizofrenie

se
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F20.2

ongedifferentieerde schizofrenie
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Katatone schizofrenie wordt beheerst door op de voorgrond staande
psychomotore stoornissen die uitersten kunnen aannemen, zoals hyperkinesie en
stupor of door automatische gehoorzaamheid en negativisme. Verkrampte
houdingen en poses kunnen voor lange perioden worden volgehouden. Agressieve
opwindingstoestanden kunnen een opvallend kenmerk van de aandoening zijn. De
katatone verschijnselen kunnen samengaan met een droomachtige (oneiroïde)
toestand met levendige hallucinatoire taferelen.
katatone stupor
schizofrene flexibilitas cerea
schizofrene katalepsie
schizofrene katatonie
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Psychotische aandoeningen die voldoen aan de algemene diagnostische criteria voor
schizofrenie, maar zich niet voegen naar een van de subtypen onder F20.0-F20.2 of
de kenmerken vertonen van meer dan één van hen zonder een duidelijk overwicht
van een bepaald complex diagnostische eigenschappen.
atypische schizofrenie
Exclusie: schizofrenie-achtige acute psychotische stoornis (F23.2)
chronische ongedifferentieerde-schizofrenie (F20.5)
postschizofrene depressie (F20.4)

postschizofrene depressie
Een depressieve episode, die langdurig kan zijn, optredend in de nasleep van een
schizofrene ziekte. Enkele schizofrene symptomen, hetzij 'positieve', hetzij
'negatieve', moeten nog aanwezig zijn, maar zij domineren niet meer het klinische
beeld. Deze depressieve toestanden gaan samen met een vergroot risico voor suïcide.
Als de patiënt geen enkel schizofreen symptoom meer heeft dient een depressieve
episode te worden gediagnosticeerd (F32,-). Als schizofrene symptomen nog floride
en opvallend zijn dient de diagnose die van het-van- toepassing-zijnde schizofrene
subtype te blijven (F20.0-F20.3).
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F20.5

schizofrene resttoestand
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Een chronisch stadium in de ontwikkeling van een schizofrene ziekte waarin er een
duidelijke progressie is geweest van een vroeg stadium naar een later stadium,
getypeerd door 'negatieve', zij het niet noodzakelijkerwijs onomkeerbare,
symptomen en stoornissen op lange termijn, nl. psychomotore traagheid;
hypoactiviteit; afvlakking van affect; passiviteit en gebrek aan initiatief; armoede
van omvang of inhoud van spraak; armelijke non-verbale communicatie door
mimiek, oogcontact, stemmodulatie en houding; povere zelfzorg en sociaal optreden.
chronische ongedifferentieerde schizofrenie
restzustand (schizofrene)
schizofrene resttoestand
schizophrenia simplex

se
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F20.6

overige gespecificeerde vormen van schizofrenie

ur

F20.8
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Een stoornis waarin een sluipende maar progressieve ontwikkeling van zonderling gedrag,
onvermogen aan de eisen van de samenleving te voldoen en algehele achteruitgang van het
functioneren. De typerende negatieve kenmerken van een schizofrene resttoestand (b.v.
afstomping van het affect, verlies van wilskracht, etc.) ontwikkelen zich zonder te zijn
voorafgegaan door enigerlei duidelijke psychotische-symptomen.

lp

coenesthopathische schizofrenie
schizofreniforme psychose NNO
schizofreniforme stoornis NNO
Exclusie: kortdurende schizofreniforme stoornissen (F23.2)
schizofrenie, niet-gespecificeerd

F21

schizotypische stoornis

na

F20.9
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Een stoornis die wordt gekenmerkt door excentriek gedrag en afwijkingen van
denken en affect gelijkend op die welke bij schizofrenie worden gezien, hoewel
er in geen enkel stadium zekere en kenmerkende schizofrene afwijkingen
optreden. De symptomen kunnen omvatten: een ingeperkt of niet passend affect;
anhedonie; zonderling of excentriek gedrag; een neiging tot sociale
teruggetrokkenheid; paranoïde of bizarre ideeën die niet tot echte wanen worden;
obsessief rumineren; stoornissen in het denken en in de waarneming; nu en dan
optredende passagère quasi psychotische episoden met intense illusies,
akoestische of andersoortige hallucinaties en waanachtige ideeën, doorgaans
optredend zonder externe provocatie. Er is geen duidelijk begin en de
ontwikkeling en het beloop zijn doorgaans die van een persoonlijkheidsstoornis.
latente schizofrene reactie
schizofrenie:
• borderline
• latent
• prepsychotisch
• prodromaal
• pseudoneurotisch
• pseudopsychopathisch
schizotypische persoonlijkheidsstoornis
Exclusie: schizoïde persoonlijkheidsstoornis (F60.1)
syndroom van Asperger (F84.5)
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F22

persisterende waanstoornissen

F22.0

on
ly

Deze categorie omvat een verscheidenheid aan stoornissen waarvan lang
bestaande wanen het enige of het meest opvallende, klinische kenmerk zijn en
die niet zijn geclassificeerd als organisch, schizofreen of affectief.
Waanstoornissen die minder dan enige maanden hebben voortgeduurd dienen,
althans voorlopig, geklasseerd te worden onder F23.-.
waanstoornis

F22.8

na
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Een stoornis die wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van hetzij een enkele waan
hetzij een stel verwante wanen die doorgaans lang en soms levenslang voortduren. De
inhoud van de waan of wanen is zeer variabel. Duidelijke en aanhoudende akoestische
hallucinaties (stemmen), schizofrene symptomen, zoals wanen omtrent controle en
opvallende afvlakking van affect en zeker bewijs voor een hersenaandoening zijn alle
onverenigbaar met deze diagnose. De aanwezigheid echter, vooral bij oudere
patiënten, van nu en dan optredende of kortstondige akoestische hallucinaties sluit
deze diagnose niet uit, op voorwaarde dat zij niet karakteristiek schizofreen zijn en
slechts een klein gedeelte van het totale klinische beeld uitmaken.
parafrenie (laat optredend)
paranoia
paranoïde psychose
paranoïde toestand
sensitieve betrekkingswaan
Exclusie: paranoïde persoonlijkheidsstoornis (F60.0)
paranoïde psychose, psychogeen (F23.3)
paranoïde reactie (F23.3)
paranoïde schizofrenie (F20.0)
overige gespecificeerde persisterende waanstoornissen
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stoornissen waarin de waan of wanen vergezeld gaan van aanhoudende hallucinaties
van stemmen of van schizofrene symptomen die een diagnose van schizofrenie niet
rechtvaardigen (F20.-).
dysmorfofobie met wanen
involutieparanoia
paranoia querulans

persisterende waanstoornis, niet-gespecificeerd
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F23

acute en passagère psychotische stoornissen

acute psychotische stoornis, polymorf van aard, zonder symptomen van
schizofrenie

po

F23.0
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Een heterogene groep stoornissen die worden gekenmerkt door het acute begin
van psychotische symptomen, zoals wanen, hallucinaties, stoornissen van de
waarneming en door de ernstige verstoring van gewone gedragingen. 'Acuut'
wordt gedefinieerd als een progressieve ontwikkeling van een duidelijk abnormaal
klinisch beeld in ongeveer twee weken of minder. Voor deze stoornissen is geen
bewijs voor een organische oorzaak. Verbijstering en onbegrip zijn dikwijls
aanwezig, maar desoriëntatie in tijd, plaats en persoon is niet aanhoudend of
-ernstig genoeg om een diagnose van organisch veroorzaakt delirium (F05.-) te
rechtvaardigen. Volledig herstel treedt doorgaans op binnen enkele maanden,
dikwijls binnen enkele weken of zelfs dagen. Als de stoornis aanhoudt is er een
wijziging van klassering nodig. De stoornis kan al of niet samengaan met acute
stress, gedefinieerd als doorgaans stressveroorzakende gebeurtenissen die een of
twee weken aan het begin voorafgaan.

acute psychotische stoornis, polymorf van aard, met symptomen van
schizofrenie

at
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Een acute psychotische stoornis waarin hallucinaties, wanen of stoornissen van de
waarneming duidelijk merkbaar zijn, maar opvallend wisselend en veranderend van
dag tot dag of zelfs van uur tot uur. Emotionele onrust met intense voorbijgaande
gevoelens van geluk of extase; angst en prikkelbaarheid zijn eveneens dikwijls
aanwezig. De veelvormigheid en instabiliteit zijn typerend voor het algemene
klinische beeld en de psychotische kenmerken rechtvaardigen een diagnose van
schizofrenie (F20.-) niet. Deze stoornissen hebben dikwijls een abrupt begin,
ontwikkelen zich vaak snel in enkele dagen en vertonen dikwijls een snelle oplossing
van symptomen zonder herhaling. Als de symptomen aanhouden dient de diagnose
gewijzigd te worden in persisterende waanstoornis (F22.-).
bouffée délirante zonder symptomen van schizofrenie of niet-gespecificeerd
cycloïde psychose zonder symptomen van schizofrenie of niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

uc

Een acute psychotische stoornis waarin het veelvormige en instabiele klinische beeld
aanwezig is, zoals beschreven onder F23.0, maar ondanks deze instabiliteit trekken
ook enkele voor schizofrenie kenmerkende symptomen voor het merendeel van de
tijd de aandacht. Als de schizofrene symptomen aanhouden dient de diagnose
gewijzigd te worden in schizofrenie (F20.-).
bouffée délirante met symptomen van schizofrenie
cycloïde psychose met symptomen van schizofrenie
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F23.2

acute psychotische stoornis, schizofrenie-achtig

F23.3
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Een acute psychotische stoornis waarin de psychotische symptomen betrekkelijk
stabiel zijn en een diagnose van schizofrenie rechtvaardigen, maar minder dan
ongeveer één maand hebben voortgeduurd; de veelvormige en instabiele kenmerken,
zoals beschreven onder F23.0, zijn afwezig. Als de schizofrene symptomen
aanhouden dient de diagnose gewijzigd te worden in schizofrenie (F20.-).
acute (ongedifferentieerde) schizofrenie
kortdurende schizofreniforme psychose
kortdurende schizofreniforme stoornis
oneirofrenie
schizofrene reactie
Exclusie: organische [schizofrenie-achtige] waanstoornis (F06.2)
schizofreniforme stoornissen NNO (F20.8)
andere acute psychotische stoornissen met overwegend wanen

overige gespecificeerde acute en passagère psychotische stoornissen
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Een acute psychotische stoornis waarin betrekkelijk stabiele wanen of hallucinaties
de belangrijkste klinische kenmerken zijn, maar zij rechtvaardigen een diagnose van
schizofrenie (F20.-) niet. Als de wanen aanhouden dient de diagnose gewijzigd te
worden in persisterende waanstoornis (F22.-).
paranoïde reactie
psychogene paranoïde psychose

F23.9

na

Alle andere gespecificeerde acute psychotische stoornissen waarvoor geen bewijs is
voor een organische oorzaak en klassering onder F23.0-F23.3 niet is
gerechtvaardigd.
acute en passagère psychotische stoornis, niet-gespecificeerd
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korte reactieve psychose NNO
reactieve psychose

geïnduceerde waanstoornis
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Een waanstoornis die door twee of meer personen met nauwe emotionele banden
wordt gedeeld. Slechts één van de personen lijdt aan een echte psychotische
stoornis; de wanen zijn bij de ander(en) geïnduceerd en worden doorgaans
opgegeven wanneer de personen worden gescheiden.
folie à deux
geïnduceerde paranoïde stoornis
geïnduceerde psychotische stoornis
inductiepsychose

V.19

HOOFDSTUK V.

F25

schizoaffectieve stoornissen

F25.0

schizoaffectieve stoornis, manische vorm
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Dit zijn episodische stoornissen waarin zowel affectieve als schizofrene
symptomen opvallen zodat de ziekte-episode een diagnose van hetzij
schizofrenie hetzij een depressieve of een manische episode niet rechtvaardigt.
Andere aandoeningen waarin affectieve symptomen zijn gesuperponeerd op een
pre-existente schizofrene ziekte of tegelijk voorkomen of alterneren met
andersoortige persisterende waanstoornissen, zijn geclassificeerd onder F20F29. Niet met de stemming overeenkomende (stemmingsincongruente)
psychotische symptomen bij affectieve stoornissen rechtvaardigen een diagnose
van schizoaffectieve stoornis niet.

F25.1
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Een stoornis waarin zowel schizofrene als manische symptomen opvallen zodat de
ziekte-episode een diagnose van hetzij schizofrenie hetzij een manische episode niet
rechtvaardigt. Deze categorie dient zowel gebruikt te worden voor een eenmalige
episode, als voor een recidiverende stoornis waarin het merendeel der episoden
schizoaffectief, manische vorm, is.
schizoaffectieve psychose, manische vorm
schizofreniforme psychose, manische vorm
schizoaffectieve stoornis, depressieve vorm

F25.2
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Een stoornis waarin zowel schizofrene als depressieve symptomen opvallen zodat de
ziekte-episode een diagnose van hetzij schizofrenie hetzij een depressieve episode
niet rechtvaardigt. Deze categorie dient zowel gebruikt te worden voor een
eenmalige episode, als voor een recidiverende stoornis waarin het merendeel der
episoden schizoaffectief, depressieve vorm, is.
schizoaffectieve psychose, depressieve vorm
schizofreniforme psychose, depressieve vorm
schizoaffectieve stoornis, gemengde vorm

at

cyclische schizofrenie
gemengde schizofrene- en affectieve psychose
overige gespecificeerde schizoaffectieve stoornissen

F25.9

schizoaffectieve stoornis, niet-gespecificeerd
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schizoaffectieve psychose NNO
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andere psychotische stoornissen, niet-organisch
Waanstoornissen of hallucinatoire stoornissen die een diagnose van schizofrenie
(F20.-), persisterende waanstoornissen (F22.-), acute en voorbijgaande
psychotische stoornissen (F23.-) of van psychotische vormen van een manische
episode (F30.2) of een ernstige depressieve-episode (F32.3) niet rechtvaardigen.
chronische hallucinatoire-psychose
niet-gespecificeerde psychose, niet organisch
psychose NNO
Exclusie: organische of symptomatische psychose NNO (F09)
psychische stoornis NNO (F99)

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)

stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen]
(F30-F39)

on
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Dit zijn stoornissen waarvan de essentie een verandering in affect of stemming is richting
depressiviteit (al of niet samengaand met angst) of richting euforie. Deze verandering van
stemming gaat doorgaans samen met een verandering van het algehele activiteitsniveau en
de meeste andere symptomen zijn ofwel een gevolg van, ofwel gemakkelijk te begrijpen in
de context van, deze veranderingen van stemming en activiteit. De meeste van deze
stoornissen neigen te recidiveren en het begin van afzonderlijke episoden kan dikwijls
gerelateerd worden aan stressvolle gebeurtenissen of situaties.

manische episode
Alle onderverdelingen van deze categorie dienen slechts gebruikt te worden voor
een eenmalige episode. Hypomane of manische episoden bij personen die een of
meer voorgaande affectieve episoden hebben doorgemaakt (hetzij depressief,
hypomaan, manisch of gemengd) dienen gecodeerd te worden als bipolaire
affectieve stoornis (F31.-).
Inclusie: bipolaire stoornis, eenmalige manische-episode

F30.0

hypomanie
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F30

F30.1
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Een stoornis die wordt gekenmerkt door een lichte stemmingsverhoging die aanhoudend
is, toegenomen energie en activiteit en doorgaans opvallende gevoelens van welbevinden
en zowel lichamelijke als geestelijke competentie. Toegenomen gezelligheid,
spraakzaamheid, vrijpostigheid, toegenomen seksuele energie en een afgenomen behoefte
aan slaap zijn dikwijls aanwezig, maar niet in die mate dat ze op ernstige ontwrichting van
werk of sociale afwijzing uitlopen. Prikkelbaarheid, eigenwaan en onbehouwen gedrag
kunnen de plaats innemen van de meer gebruikelijke eufore gezelligheid. De verstoringen
van stemming en gedrag gaan niet gepaard met hallucinaties of wanen.
manie zonder psychotische symptomen
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De stemmingsverhoging is niet in overeenstemming met de omstandigheden van de
betrokkene en kan variëren van zorgeloze jovialiteit tot vrijwel onbeheersbare
opwinding. De euforie gaat gepaard met toegenomen energie, leidend tot
hyperactiviteit, spreekdrang en een verminderde behoefte aan slaap. De aandacht kan
niet lang vastgehouden worden en er is dikwijls een opvallend verhoogde
afleidbaarheid. Het zelfgevoel is vaak verhoogd met grootheidsideeën en te groot
zelfvertrouwen. Verlies van normale sociale remmingen kan uitlopen op gedrag dat
roekeloos is, onbezonnen of onnatuurlijk en niet passend bij de omstandigheden.
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F30.2

manie met psychotische symptomen

F30.8

overige gespecificeerde manische-episoden

F30.9

manische episode, niet-gespecificeerd
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manie NNO
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Naast het klinische beeld beschreven onder F30.1, zijn er wanen (doorgaans van een
grootheidskarakter) of hallucinaties (doorgaans van stemmen die zich direct tot de
betrokkene richten) of zijn de opwinding, overmatige motorische activiteit en
gedachtenvlucht zo extreem dat de betrokkene onbegrijpelijk is of ontoegankelijk
voor normale communicatie.
manie met:
• psychotische symptomen in overeenstemming met de stemming
(stemmingscongruent)
• psychotische symptomen niet in overeenstemming met de stemming
(stemmingsincongruent)
manische stupor

bipolaire affectieve stoornis [manisch-depressieve stoornis]
Een stoornis die wordt gekenmerkt door twee of meer episoden waarin het
niveau van stemming en activiteit van de betrokkene belangrijk is verstoord,
terwijl de ontregeling de ene keer kan bestaan uit een stemmingsverhoging en
toegenomen energie en activiteit (hypomanie of manie) en de andere keer uit een
stemmingsverlaging en afgenomen energie en activiteit (depressie). Ook
patiënten die lijden aan herhaalde episoden van alleen maar hypomanie of manie
worden geklasseerd als bipolair.
Inclusie: manische depressie
manisch-depressieve psychose
manisch-depressieve reactie
manisch-depressieve ziekte
Exclusie: bipolaire stoornis, eenmalige manische-episode (F30.-)
cyclothymie (F34.0)

F31.0

bipolaire affectieve stoornis, huidige episode hypomaan
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De betrokkene is momenteel hypomaan en heeft ten minste één andere affectieveepisode (hypomaan, manisch, depressief of gemengd) doorgemaakt in het verleden.
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F31.1

F31.2

bipolaire affectieve stoornis, huidige episode manisch zonder psychotische
symptomen
De betrokkene is momenteel manisch, zonder psychotische symptomen (zoals onder
F30.1) en heeft ten minste één andere affectieve episode (hypomaan, manisch,
depressief of gemengd) doorgemaakt in het verleden.

bipolaire affectieve stoornis, huidige episode manisch met psychotische
symptomen
De betrokkene is momenteel manisch, met psychotische symptomen (zoals onder
F30.2) en heeft ten minste één andere affectieve episode (hypomaan, manisch,
depressief of gemengd) doorgemaakt in het verleden.
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F31.3

bipolaire affectieve stoornis, huidige episode licht of matig depressief

F31.4

on
ly

De betrokkene is momenteel depressief, zoals bij een depressieve episode van hetzij
lichte, hetzij matige ernst (F32.0 of F32.1) en heeft ten minste één duidelijk
vastgestelde hypomane, manische of gemengde affectieve episode doorgemaakt in
het verleden.
bipolaire affectieve stoornis, huidige episode ernstig depressief zonder
psychotische symptomen

F31.5

se
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De betrokkene is momenteel depressief, zoals bij een ernstige depressieve episode
zonder psychotische symptomen (F32.2) en heeft ten minste één duidelijk
vastgestelde hypomane, manische of gemengde affectieve episode doorgemaakt in
het verleden.
bipolaire affectieve stoornis, huidige episode ernstig depressief met
psychotische symptomen

bipolaire affectieve stoornis, huidige episode gemengd

ur

F31.6
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De betrokkene is momenteel depressief, zoals bij een ernstige depressieve episode
met psychotische symptomen (F32.3) en heeft ten minste één duidelijk vastgestelde
hypomane, manische of gemengde affectieve episode doorgemaakt in het verleden.

F31.7
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De betrokkene heeft ten minste één duidelijk vastgestelde hypomane, manische,
depressieve of gemengde affectieve episode doorgemaakt in het verleden en vertoont
momenteel hetzij een mengvorm hetzij een snelle wisseling van manische en
depressieve symptomen.
Exclusie: gemengde affectieve-episode, eenmalig (F38.0)
bipolaire affectieve stoornis, momenteel in remissie
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De betrokkene heeft ten minste één duidelijk vastgestelde hypomane, manische of
gemengde affectieve episode doorgemaakt in het verleden en bovendien ten minste
één andere affectieve episode, depressief, hypomaan, manisch of gemengd, maar
lijdt momenteel niet aan enige noemenswaardige ontregeling van de stemming en
heeft daar ook al enige maanden niet aan geleden. Perioden van remissie ten tijde van
profylactische behandeling dienen hier gecodeerd te worden.
F31.8

overige gespecificeerde affectieve stoornissen, bipolair

ed

bipolaire II stoornis
periodieke manische episoden NNO

F31.9

bipolaire affectieve stoornis, niet-gespecificeerd
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manische depressie NNO
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F32

depressieve episode

F32.0
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Bij de typerende lichte-, matige- of ernstige episoden die hieronder worden
beschreven, lijdt de betrokkene aan stemmingsverlaging, verminderde energie en
afgenomen activiteit. Het vermogen tot plezier, belangstelling en concentratie is
verminderd en opvallende vermoeidheid na zelfs minimale inspanning komt veel
voor. Slaap is doorgaans gestoord en eetlust afgenomen. Gevoel van eigenwaarde
en zelfvertrouwen zijn bijna altijd verminderd en gedachten van schuld of
waardeloosheid zijn, zelfs bij de lichte vorm, dikwijls aanwezig. De verlaagde
stemming varieert enigszins van dag tot dag, reageert niet op omstandigheden en
kan gepaard gaan met zogeheten 'somatische' symptomen, zoals verlies van
interesse en zich prettig voelen, verscheidene uren voor het gebruikelijke tijdstip
in de ochtend ontwaken; depressiviteit die 's ochtends het ergst is, opvallende
psychomotorische traagheid, onrust, verlies van eetlust, gewichtsverlies en
libidoverlies. Afhankelijk van het aantal en de ernst van de symptomen kan een
depressieve episode gespecificeerd worden als licht, matig of ernstig.
Inclusie: eenmalige episoden van:
• depressieve reactie
• psychogene depressie
• reactieve depressie
Exclusie: aanpassingsstoornis (F43.2)
indien samengaand met gedragsstoornissen onder F91.- (F92.0)
recidiverende depressieve stoornis (F33.-)
lichte depressieve episode

matige depressieve episode
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F32.1
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Doorgaans zijn ten minste twee of drie van de eerder genoemde symptomen
aanwezig. De betrokkene lijdt hier doorgaans onder, maar zal waarschijnlijk in staat
zijn de meeste van zijn bezigheden voort te zetten.
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Doorgaans zijn vier of meer van de eerder genoemde symptomen aanwezig en de
betrokkene heeft waarschijnlijk grote moeite met het volhouden van gewone
bezigheden.
ernstige depressieve episode zonder psychotische symptomen
Een depressieve episode waarin verscheidene symptomen duidelijk aanwezig en
kwellend zijn, typerend zijn verlies van zelfwaardering en gedachten van
waardeloosheid of schuld. Gedachten over en daadwerkelijke suïcide komen veel
voor en een aantal 'somatische' symptomen is doorgaans aanwezig.
depressie in-engere-zin
geagiteerde depressie
eenmalige episode zonder psychotische symptomen
vitale depressie
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F32.3

ernstige depressieve episode met psychotische symptomen

F32.8

overige gespecificeerde depressieve episoden
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Een depressieve episode zoals beschreven onder F32.2, maar met de aanwezigheid
van hallucinaties, wanen, psychomotore traagheid of stupor in een dermate ernstige
vorm dat gewone sociale activiteiten onmogelijk zijn; er kan levensgevaar bestaan
door suïcide, dehydratie of verhongering. De hallucinaties en wanen zijn al dan niet
in overeenstemming met de stemming (stemmingscongruent of -incongruent).
eenmalige episoden van:
• depressie in engere zin met psychotische symptomen
• psychogene depressieve psychose
• psychotische depressie
• reactieve depressieve psychose
atypische depressie
eenmalige episoden van gemaskeerde depressie NNO
depressieve episode, niet-gespecificeerd
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F32.9
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depressie NNO
depressieve stoornis NNO

recidiverende depressieve stoornis

Een stoornis die wordt gekenmerkt door herhaalde depressieve episoden, zoals
beschreven onder depressieve episode (F32.-) zonder enige voorgeschiedenis
van onafhankelijke episoden van stemmingsverhoging en toegenomen energie
(manie). Er kunnen evenwel korte episoden van lichte stemmingsverhoging en
hyperactiviteit (hypo-manie) zijn onmiddellijk na een depressieve episode soms
teweeggebracht door anti-depressieve behandeling. De ernstigere vormen van
recidiverende depressieve stoornis (F33.2 en F33.3) komen in veel opzichten
overeen met vroegere begrippen, zoals manisch-depressieve depressie,
melancholie, vitale depressie en endogene depressie. De eerste episode kan op
elke leeftijd voorkomen van kinderjaren tot senium, het begin kan acuut of
sluipend zijn en de duur varieert van enkele weken tot vele maanden. De kans dat
een patiënt met recidiverende depressieve stoornis een manische episode zal
doormaken verdwijnt nooit volledig, hoeveel depressieve episoden hij ook heeft
doorgemaakt. Als dit inderdaad gebeurt dient de diagnose gewijzigd te worden
in bipolaire affectieve stoornis (F31.-).
Inclusie: recidiverende episoden van:
• depressieve reactie
• psychogene depressie
• reactieve depressie
seizoensafhankelijke depressieve stoornis
Exclusie: recidiverende depressieve-episoden, kort (F38.1)
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F33

F33.0

recidiverende depressieve stoornis, huidige episode licht
Een stoornis die wordt gekenmerkt door herhaalde depressieve episoden, terwijl de
huidige episode licht is, zoals onder F32.0, zonder enige voorgeschiedenis van
manie.
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F33.1

recidiverende depressieve stoornis, huidige episode matig-ernstig
Een stoornis die wordt gekenmerkt door herhaalde depressieve episoden, terwijl de
huidige episode van matige ernst is, zoals onder F32.1, zonder enige
voorgeschiedenis van manie.
recidiverende depressieve stoornis, huidige episode ernstig zonder
psychotische symptomen

on
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F33.2

recidiverende depressieve stoornis, huidige episode ernstig met psychotische
symptomen

po

F33.3
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Een stoornis die wordt gekenmerkt door herhaalde depressieve episoden, terwijl de
huidige episode ernstig is zonder psychotische symptomen, zoals onder F32.2,
zonder enige voorgeschiedenis van manie.
depressie-in-engere-zin, recidiverend zonder psychotische symptomen
endogene depressie zonder psychotische symptomen
manisch-depressieve psychose, depressieve vorm zonder psychotische
symptomen
vitale depressie, recidiverend zonder psychotische symptomen

recidiverende depressieve stoornis, momenteel in remissie
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Een stoornis die wordt gekenmerkt door herhaalde depressieve episoden, terwijl de
huidige episode ernstig is met psychotische symptomen, zoals onder F32.3, zonder
enige voorgeschiedenis van manie.
endogene depressie met psychotische symptomen
manisch-depressieve psychose, depressieve vorm met psychotische symptomen
recidiverende ernstige-episoden van:
• depressie-in-engere-zin met psychotische symptomen
• psychogene depressieve-psychose
• psychotische depressie
• reactieve depressieve-psychose
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De patiënt heeft in het verleden twee of meer depressieve episoden zoals beschreven
onder F33.0-F33.3 doorgemaakt, maar in de huidige toestand is hij enige maanden
ononderbroken vrij van depressieve symptomen.
overige gespecificeerde depressieve stoornissen, recidiverend

F33.9

recidiverende depressieve stoornis, niet-gespecificeerd

ed

F33.8

unipolaire depressie NNO
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persisterende stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen]
Aanhoudende en doorgaans-fluctuerende stoornissen van de stemming waarbij
de meeste afzonderlijke-episoden niet ernstig genoeg zijn om beschrijving als
hypomane of licht depressieve episoden te rechtvaardigen. Omdat zij vele jaren
en soms het grootste deel van het volwassen leven van de betrokkene duren,
betekenen zij aanzienlijk leed en invaliditeit. In enkele gevallen kunnen
recidiverende of eenmalige manische- of depressieve-episoden optreden
gesuperponeerd op een persisterende affectieve stoornis.

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)
F34.0

cyclothymie

dysthymie

se
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F34.1
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Een aanhoudende labiliteit van stemming met talrijke perioden van depressiviteit en
lichte euforie, waarvan er geen ernstig of langdurig genoeg is om een diagnose te
rechtvaardigen van bipolaire affectieve stoornis (F31.-) of recidiverende depressieve
stoornis (F33.-). Deze stoornis wordt veelvuldig gevonden bij de verwanten van
patiënten met een bipolaire affectieve stoornis. Sommige personen met cyclothymie
ontwikkelen tenslotte een bipolaire affectieve stoornis.
affectieve persoonlijkheidsstoornis
cycloïde persoonlijkheid
cyclothyme persoonlijkheid

ur
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Een chronische stemmingsdepressie, die ten minste enige jaren duurt en die niet
ernstig genoeg is of waarvan afzonderlijke episoden niet langdurig genoeg zijn, om
een diagnose te rechtvaardigen van hetzij de ernstige, de matig ernstige of de lichte
vorm van een recidiverende depressieve stoornis (F33.-).
depressieve neurose
depressieve persoonlijkheidsstoornis
neurotische depressie
persisterende angstdepressie
Exclusie: angstdepressie (licht of niet aangehouden) (F41.2)
overige gespecificeerde persisterende-stemmingsstoornissen [affectieve
stoornissen]

F34.9

persisterende stemmingsstoornis [affectieve stoornis], niet-gespecificeerd

F38

andere stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen]
Elke andere-stemmingsstoornis die klassering onder F30-F34 niet rechtvaardigt,
omdat zij niet ernstig of langdurig genoeg is.

F38.0

andere stemmingsstoornissen, eenmalig [affectieve stoornissen]
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F34.8
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gemengde affectieve-episode
F38.1

andere stemmingsstoornissen, recidiverend [affectieve stoornissen]
recidiverende depressieve-episode, kort

overige gespecificeerde stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen]

F39

niet-gespecificeerde stemmingsstoornis [affectieve stoornis]
affectieve psychose NNO
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neurotische, stress gebonden en somatoforme stoornissen
(F40-F48)
Exclusie:

indien samengaand met een gedragsstoornis onder (F91.-) (F92.8)
fobische angststoornissen
Een groep stoornissen waarin angst wordt opgeroepen enkel of overwegend, in
bepaalde goed-omschreven situaties die niet als gevaarlijk gelden. Het is
typerend dat dientengevolge deze situaties vermeden of met grote angst
verdragen worden. De ongerustheid van de betrokkene kan gericht zijn op
afzonderlijke symptomen, zoals hartkloppingen of een wee gevoel en gaat vaak
gepaard met bijkomende angstgevoelens om dood te gaan, zich niet meer in de
hand te hebben of gek te worden. Zich in gedachten verplaatsen in de fobie
veroorzakende situatie wekt doorgaans anticipatie-angst op. Fobische angst en
depressiviteit gaan dikwijls samen. Of twee diagnosen nodig zijn, fobische angst
en een depressieve episode of slechts één, wordt bepaald door het verloop van de
twee ziekten in de tijd en door therapeutische overwegingen ten tijde van het
consult.

F40.0

agorafobie
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F40

sociale fobieën

Angst voor kritische beoordeling door anderen die leidt tot vermijding van sociale
situaties. Ernstiger sociale-fobieën gaan doorgaans gepaard met weinig
zelfwaardering en angst voor kritiek. Zij kunnen worden gepresenteerd als klachten
over blozen, trillende handen, misselijkheid of aandrang tot plassen, terwijl de
patiënt er soms van overtuigd is dat een van deze secundaire uitingen van zijn angst
het primaire probleem is. De symptomen kunnen de intensiteit aannemen van
paniekaanvallen.
antropofobie
sociale angst
sociale neurose
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Een tamelijk goed gedefinieerde cluster van fobieën, waaronder angsten om het huis
te verlaten; zich te begeven in winkels, menigten en openbare gelegenheden; of om
alleen te reizen met treinen, bussen of vliegtuigen. Paniekstoornis is een veel
voorkomend kenmerk van zowel huidige episoden als van die in het verleden.
Depressieve en obsessieve symptomen en sociale fobieën zijn eveneens vaak
aanwezig als bijkomende kenmerken. Vermijding van de fobie veroorzakende
situatie staat vaak op de voorgrond en sommige agorafobici ervaren weinig angst
omdat ze hun fobie veroorzakende situaties kunnen vermijden.
agorafobie zonder voorgeschiedenis van paniekstoornis
paniekstoornis met agorafobie
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F40.2

specifieke (geïsoleerde) fobieën
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Dit zijn fobieën die slechts voorkomen onder zeer specifieke omstandigheden, zoals
de nabijheid van bepaalde dieren, hoogten, onweer, duisternis, vliegen in een
vliegtuig, besloten ruimten, urineren of defeceren in openbare toiletten, eten van
bepaalde voedingsmiddelen, tandarts of het zien van bloed of wonden. Hoewel de
oorzakelijke situatie op zichzelf staat, kan contact ermee paniek oproepen, zoals bij
agorafobie of sociale fobie.
acrofobie
claustrofobie
enkelvoudige fobie
fobieën met betrekking tot dieren
Exclusie: dysmorfofobie (niet met wanen) (F45.2)
nosofobie (F45.2)
overige gespecificeerde fobische angststoornissen

F40.9

fobische angststoornis, niet-gespecificeerd

po

F40.8

F41

andere angststoornissen

ur

fobie NNO
fobische toestand NNO

F41.0

na

lp

Stoornissen waarbij de uiting van angst het belangrijkste symptoom is en niet
beperkt is tot een bepaalde situatie. Depressieve en obsessieve symptomen en
zelfs elementen van fobische angst, kunnen eveneens aanwezig zijn, mits zij
duidelijk secundair of minder ernstig zijn.
paniekstoornis [episodische paroxismale-angst]
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Het essentiële kenmerk bestaat uit recidiverende aanvallen van hevige angst (paniek) die
niet beperkt zijn tot bepaalde situaties of omstandigheden en derhalve onvoorspelbaar
zijn. Net als bij andere angststoornissen zijn de belangrijkste symptomen onder meer
plotseling beginnende hartkloppingen, pijn op de borst, verstikkingsgevoelens,
duizeligheid en gevoelens van onwerkelijkheid (depersonalisatie of derealisatie).
Dikwijls is er ook een secundaire angst om dood te gaan, zich niet meer in de hand te
hebben of gek te worden. Paniekstoornis dient niet als hoofddiagnose te worden
opgegeven indien de betrokkene een depressieve stoornis heeft op de tijd dat de
aanvallen beginnen, aangezien onder die omstandigheden de paniekaanvallen
waarschijnlijk een gevolg zijn van depressiviteit.
paniekaanval
paniektoestand
Exclusie: paniekstoornis met agorafobie (F40.0)
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F41.1

gegeneraliseerde angststoornis

F41.2

se
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Angst die gegeneraliseerd en aanhoudend is, maar niet beperkt tot een bepaalde
situatie of daar zelfs maar in overheerst (d.w.z. hij is 'free-floating'). De belangrijkste
symptomen zijn wisselend, maar omvatten klachten over voortdurende
zenuwachtigheid, beven, spierspanningen, zweten, licht gevoel in het hoofd,
hartkloppingen, duizeligheid en een onbehaaglijk gevoel in de maagstreek. Angsten
dat de patiënt of een familielid spoedig ziek zal worden of een ongeluk zal krijgen
worden vaak genoemd.
angstneurose
angstreactie
angsttoestand
Exclusie: neurasthenie (F48.0)
gemengde angststoornis en depressieve stoornis

F41.3
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angstdepressie (licht of niet aanhoudend)
Aanwijzing: Deze categorie dient gebruikt te worden indien symptomen van angst en
depressiviteit beide aanwezig zijn, maar geen van beide duidelijk
overheerst en geen van beide aanwezig is in een mate die een
diagnose rechtvaardigt indien afzonderlijk in aanmerking
genomen. Wanneer zowel angstsymptomen als depressieve
symptomen aanwezig zijn en ernstig genoeg om afzonderlijke
diagnosen te rechtvaardigen, dan dienen beide diagnosen te worden
vermeld en dient deze categorie niet te worden gebruikt.
andere angststoornissen, gemengde vorm

overige gespecificeerde angststoornissen
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symptomen van angst gemengd met kenmerken van andere stoornissen uit F42-F48.
Op zichzelf beschouwd is geen van de symptomen ernstig genoeg om een diagnose
te rechtvaardigen.

F41.9

at

angsthysterie

angststoornis, niet-gespecificeerd
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obsessief-compulsieve stoornis [dwangstoornis]
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Het essentiële kenmerk bestaat uit zich herhalende dwanggedachten of
dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn ideeën, beelden of impulsen die in
stereotiepe vorm steeds maar weer de gedachten van de betrokkene binnendringen. Ze
zijn vrijwel onveranderlijk verontrustend en de betrokkene tracht dikwijls, zonder
succes, zich ertegen te verzetten. Ze worden evenwel herkend als zijn of haar eigen
gedachten, ondanks hun onwillekeurige en vaak weerzinwekkende aard.
Dwanghandelingen of rituelen zijn stereotiepe gedragingen die steeds maar weer
worden herhaald. Ze zijn niet aangenaam op zichzelf en leiden ook niet tot de
voltooiing van op zichzelf nuttige taken. Hun functie is het voorkomen van een
feitelijk onwaarschijnlijke gebeurtenis, die dikwijls draait om kwaad jegens de
betrokkene of door hem of haar veroorzaakt, waarvan hij of zij vreest dat die anders
plaatsheeft. Doorgaans wordt dit gedrag door de betrokkene erkend als zinloos of
vergeefs en herhaalde pogingen worden ondernomen om zich ertegen te verzetten.
Angst is vrijwel onveranderlijk aanwezig. Als tegen dwanghandelingen verzet wordt
geboden neemt de angst toe.
Inclusie: anankastische neurose
dwangneurose
obsessief-compulsieve neurose
obsessief-compulsieve stoornis
Exclusie: obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (F60.5)
overwegend obsessieve gedachten of ruminaties

overwegend compulsieve handelingen [obsessieve rituelen]

uc

F42.1

at

io

na

Deze kunnen de vorm aannemen van ideeën, denkbeelden of impulsen tot handelen,
die bijna altijd verontrustend zijn voor de betrokkene. Soms bestaan de ideeën uit een
besluiteloze, eindeloze overweging van alternatieven, samengaand met een
onvermogen om onbelangrijke, maar noodzakelijke beslissingen te nemen met
betrekking tot het leven van alle dag. Het verband tussen obsessieve ruminaties en
depressiviteit is bijzonder nauw en een diagnose van obsessief-compulsieve stoornis
verdient slechts de voorkeur indien ruminaties optreden of aanhouden in afwezigheid
van een depressieve episode.

ed

De meeste dwanghandelingen hebben betrekking op schoonmaken (vooral handen
wassen), herhaald controleren of een mogelijk gevaarlijke situatie niet is ontstaan of
ordelijkheid en netheid. Onder het waarneembare gedrag ligt angst, doorgaans voor
gevaar hetzij voor, hetzij veroorzaakt door de betrokkene en het ritueel is een
vruchteloze of symbolische poging dat gevaar af te wenden.
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F42.2

gemengde obsessieve gedachten en -handelingen

F42.8

obsessief-compulsieve stoornissen, overig gespecificeerd

F42.9

obsessief-compulsieve stoornis, niet-gespecificeerd
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F43

reactie op ernstige stress en aanpassingsstoornissen

acute stressreactie

Een voorbijgaande stoornis die zich ontwikkelt bij iemand zonder enige andere
duidelijke psychische stoornis in antwoord op buitengewone fysieke- en mentale
stress en die doorgaans in uren tot dagen verdwijnt. Individuele kwetsbaarheid en
weerstand spelen een rol bij het voorkomen en de ernst van acute stressreacties. De
symptomen vertonen een karakteristiek gemengd- en wisselend beeld en omvatten
een beginstadium van 'verdoving' met enige bewustzijnsvernauwing en verenging
van aandacht, onvermogen prikkels te begrijpen en desoriëntatie. Deze toestand kan
gevolgd worden door hetzij verdere terugtrekking uit de situatie (tot dissociatieve
stupor toe - F44.2) of door agitatie en hyperactiviteit (vluchtreactie of fugue).
Autonome tekenen van panische angst (tachycardie, zweten, blozen) zijn gewoonlijk
aanwezig. De symptomen verschijnen doorgaans binnen minuten na de inwerking
van de stressveroorzakende prikkel of gebeurtenis en verdwijnen in twee tot drie
dagen (dikwijls in uren). Er kan gedeeltelijke of volledige amnesie (F44.0) voor de
episode zijn. Indien de symptomen aanhouden, dient een andere diagnose (en
aanpak) te worden overwogen.
acute crisisreactie
acute reactie op stress
crisistoestand
oorlogsmoeheid (combat fatigue)
psychische shock
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Deze categorie verschilt van andere in zoverre dat zij stoornissen omvat die niet
alleen kunnen worden geïdentificeerd op grond van symptomen en verloop,
maar ook van het bestaan van twee oorzakelijke factoren: een buitengewoon
ingrijpende levensgebeurtenis die een acute stressreactie geeft of een belangrijke
verandering in het leven leidend tot aanhoudend onaangename omstandigheden
die resulteren in een aanpassingsstoornis. Hoewel minder ernstige psychosociale
stress ('life events') het begin kan verhaasten of kan bijdragen aan het voorkomen
van een zeer ruime reeks stoornissen die elders in dit hoofdstuk zijn
geclassificeerd, is het etiologisch belang ervan niet altijd duidelijk en blijkt dit in
alle gevallen afhankelijk te zijn van individuele, vaak idiosyncratische,
kwetsbaarheid, d.w.z. de levensgebeurtenissen zijn noodzakelijk noch voldoende
om het optreden en de vorm van de stoornis te verklaren. De stoornissen die hier
bijeen zijn gebracht daarentegen, denkt men altijd te ontstaan als een direct
gevolg van acute ernstige stress of aanhoudend trauma. De stressveroorzakende
gebeurtenissen of aanhoudend-onaangename omstandigheden zijn de primaireen overwegend causale factor en de stoornis zou niet zijn opgetreden zonder de
inwerking ervan. De stoornissen in deze sectie kunnen aldus worden beschouwd
als onaangepaste antwoorden op ernstige of aanhoudende stress, in zoverre dat
ze interfereren met succesvolle 'coping'-mechanismen en daarom tot problemen
in het sociaal functioneren leiden.
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F43.1

posttraumatische stressstoornis

aanpassingsstoornissen

Toestanden van subjectieve spanning en emotionele ontregeling die doorgaans het
sociaal functioneren en optreden belemmeren en ontstaan in de periode van
aanpassing aan een belangrijke levensverandering of stressveroorzakende
levensgebeurtenis. De stressveroorzakende factor kan de samenhang van iemands
sociale netwerk aangetast hebben (sterfgeval, scheiding) of sociale steun en waarden
in groter verband (migratie, vluchtelingenstatus) of vertegenwoordigde een
belangrijke ontwikkelingsstap of crisis (naar school gaan, ouder worden, falen in het
bereiken van een dierbaar persoonlijk doel, pensionering). Individuele predispositie
of kwetsbaarheid speelt een belangrijke rol bij het risico voor het optreden van
aanpassingsstoornissen en de vormen daarvan, maar men neemt niettemin aan dat de
toestand niet zou zijn ontstaan zonder de stressveroorzakende factor. De vormen
variëren en omvatten depressieve stemming, angst, zorgen (of een mengsel hiervan);
een gevoel van onvermogen de problemen het hoofd te bieden, vooruit te plannen of
in de huidige situatie voort te gaan, alsmede enige mate van beperking bij het
verrichten van alledaagse taken. Gedragsstoornissen kunnen een begeleidend
kenmerk zijn, vooral bij adolescenten. Het meest op de voorgrond tredende kenmerk
kan een korte of langdurige depressieve reactie zijn of een stoornis van andere
emoties en gedragingen.
cultuurschok
hospitalisme bij kinderen
rouwreactie
Exclusie: separatie-angststoornis op kinderleeftijd (F93.0)
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Ontstaat als een verlate of verlengde reactie op een stressveroorzakende gebeurtenis
of situatie (van korte of lange duur) van een buitengewoon bedreigende of
catastrofale aard, die bij vrijwel iedereen grote angst zou veroorzaken.
Predisponerende factoren, zoals persoonlijkheidstrekken (b.v. compulsieve, asthene)
of een voorgeschiedenis van neurotische ziekte, kunnen de drempel voor de
ontwikkeling van het syndroom verlagen of zijn verloop verergeren, maar zijn
noodzakelijk noch voldoende om het optreden ervan te verklaren. Typische
kenmerken zijn onder meer episoden van herhaald herleven van het trauma in zich
opdringende gedachten ('flashbacks'), dromen of nachtmerries, die optreden tegen de
onveranderlijke achtergrond van een gevoel van 'verdoving' en emotionele
afstomping, onverschilligheid voor andere mensen, ongevoeligheid voor de
omgeving, anhedonie en vermijding van activiteiten en situaties die aan het trauma
herinneren. Er bestaat doorgaans een toestand van autonome overprikkelbaarheid
met verhoogde alertheid, een toegenomen schrikreactie en slapeloosheid. De
bovengenoemde symptomen gaan gewoonlijk samen met angst en depressiviteit en
gedachten aan zelfdoding zijn niet uitzonderlijk. Het begin volgt het trauma met een
latentie die kan variëren van enige weken tot maanden. Het beloop is wisselend,
maar herstel kan in de meeste gevallen verwacht worden. Bij een klein deel van de
betrokkenen kan de aandoening een chronisch verloop vertonen gedurende vele jaren
en een overgang naar een blijvende persoonlijkheidsverandering (F62.0).
traumatische neurose

F43.8

overige gespecificeerde reacties op ernstige stress

F43.9

reactie op ernstige stress, niet-gespecificeerd
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F44

dissociatieve stoornissen [conversiestoornissen]
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Het gemeenschappelijk thema van dissociatieve stoornissen of
conversiestoornissen bestaat uit een gedeeltelijk of volledig verlies van de
normale integratie van herinneringen, besef van identiteit en onmiddellijke
zintuiglijke gewaarwordingen en controle over de motoriek. Alle vormen van
dissociatieve stoornissen vertonen de tendens minder te worden na enige
weken of maanden, vooral als hun begin samenviel met een traumatische
levensgebeurtenis. Meer chronische stoornissen, vooral verlammingen en
anesthesieën, kunnen ontstaan indien het begin samenvalt met onoplosbare
problemen of persoonlijke conflicten. Deze stoornissen zijn voorheen
geclassificeerd als verschillende vormen 'conversiehysterie'. Men neemt aan
dat ze psychogeen van oorsprong zijn, nauw verbonden in de tijd als ze zijn
met traumatische gebeurtenissen, onoplosbare en onverdraaglijke problemen
of verstoorde betrekkingen. De symptomen vertegenwoordigen dikwijls de
voorstelling van de patiënt over hoe een lichamelijke ziekte er uit ziet.
Lichamelijk en aanvullend onderzoek brengt geen enkele bekende
lichamelijke of neurologische stoornis aan het licht. Daarenboven zijn er
aanwijzingen dat het functieverlies een uitdrukking is van emotionele
conflicten of noden. De symptomen kunnen zich ontwikkelen in nauwe
relatie met psychische stress en verschijnen vaak plotseling. Alleen
stoornissen van lichamelijke functies die gewoonlijk onder willekeurige
controle staan en verlies van zintuiglijke gewaarwordingen vallen hieronder.
Stoornissen met betrekking tot pijn en andere complexe lichamelijke
sensaties die verlopen via het autonome zenuwstelsel zijn geclassificeerd
onder somatisatiestoornissen (F45.0). De mogelijkheid van het naderhand
optreden van ernstige lichamelijke of psychiatrische stoornissen dient altijd in
gedachten te worden gehouden.
Inclusie: conversiehysterie
conversiereactie
hysterie
hysterische psychose
Exclusie: simuleren [bewuste simulatie] (Z76.5)
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dissociatieve amnesie
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Het belangrijkste kenmerk is geheugenverlies, doorgaans voor belangrijke recente
gebeurtenissen, dat niet het gevolg is van een organische psychische stoornis en te
groot is om verklaard te worden door gewone vergeetachtigheid of vermoeidheid. De
amnesie betreft doorgaans traumatische gebeurtenissen, zoals ongelukken of
onverwachte sterfgevallen en is gewoonlijk partieel en selectief. Volledige en
gegeneraliseerde amnesie is zeldzaam en is doorgaans onderdeel van een fugue
(F44.1). Als dat zo is, dient deze als zodanig geklasseerd te worden. De diagnose
dient niet gesteld te worden in de aanwezigheid van organische hersenstoornissen,
intoxicatie of buitengewone vermoeidheid.
Exclusie: amnesie:
• NNO (R41.3)
• anterograad (R41.1)
• retrograad (R41.2)
amnestische stoornis door gebruik van alcohol of een ander
psychoactief middel (F10-F19 met gemeenschappelijk vierde
teken .6)
niet-alcoholisch organisch amnestisch syndroom (F04)
postictale amnesie bij epilepsie (G40.-)
dissociatieve fugue

F44.2
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Een fugue heeft alle kenmerken van dissociatieve amnesie, plus doelgericht reizen
over grotere afstanden dan gebruikelijk. Hoewel er amnesie bestaat voor de periode
van de fugue, kan het gedrag van de betrokkene gedurende die tijd een volkomennormale indruk maken op onafhankelijke waarnemers.
Exclusie: postictale fugue bij epilepsie (G40.-)
dissociatieve stupor
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Dissociatieve stupor wordt gediagnosticeerd op basis van een ernstige vermindering
of afwezigheid van willekeurige bewegingen en normale reacties op externe stimuli,
zoals licht, geluid en aanraking, maar lichamelijk en aanvullend onderzoek brengt
geen aanwijzingen voor een lichamelijke oorzaak aan het licht. Daarenboven zijn er
positieve aanwijzingen voor een psychogene oorzaak in de vorm van recente
stressvolle gebeurtenissen of problemen.
Exclusie: organische katatone stoornis (F06.1)
stupor:
• NNO (R40.1)
• depressief (F31-F33)
• katatoon (F20.2)
• manisch (F30.2)
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trance- en bezetenheidsstoornissen
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stoornissen waarin een tijdelijk verlies optreedt van persoonlijk identiteitsgevoel en
volledig bewustzijn voor de omgeving. Laat hier uitsluitend die trancetoestanden
onder vallen die onvrijwillig of ongewenst zijn, die optreden buiten religieuze of
cultureel geaccepteerde situaties.
Exclusie: toestanden die samengaan met:
• acute en voorbijgaande psychotische stoornissen (F23.-)
• intoxicatie door psychoactief middel (F10-F19 met
gemeenschappelijk vierde teken .0)
• organische persoonlijkheidsstoornis (F07.0)
• postcommotioneel syndroom (F07.2)
• schizofrenie (F20.-)
dissociatieve motorische stoornissen

F44.5

dissociatieve convulsies
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Bij de meest voorkomende vormen is er verlies van het vermogen een lidmaat of
ledematen geheel of gedeeltelijk te bewegen. Er kan een sterke overeenkomst
bestaan met bijna elke vorm van ataxie, apraxie, akinesie, afonie, dysartrie,
dyskinesie, attaque of verlamming.
psychogene afonie
psychogene dysfonie

F44.6
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Dissociatieve convulsies kunnen epileptische aanvallen nauwkeurig imiteren in
termen van bewegingen, maar tongbeet, kneuzing door vallen en incontinentie voor
urine komen zelden voor; en het bewustzijn blijft behouden of wordt vervangen door
een toestand van stupor of trance.
dissociatieve anesthesie en verlies van zintuiglijke gewaarwording
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De anesthetische huidgebieden hebben vaak grenzen die duidelijk meer aansluiten
bij de voorstelling van de patiënt omtrent lichamelijke functies dan bij medische
kennis. Er kan een verschil in functieverlies tussen de zintuigen zijn dat niet is terug
te voeren op een neurologische laesie. Zintuiglijk gewaarwordingsverlies kan
vergezeld gaan van klachten omtrent paresthesie. Gezichts- en gehoorverlies zijn bij
dissociatieve stoornissen zelden volledig.
psychogene doofheid

gemengde dissociatieve stoornissen [conversiestoornissen]
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combinatie van stoornissen die zijn gespecificeerd onder F44.0-F44.6
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overige gespecificeerde dissociatieve stoornissen [conversiestoornissen]
meervoudige persoonlijkheidsstoornis
psychogene schemertoestand
psychogene verwardheid
syndroom van Ganser

dissociatieve stoornis [conversiestoornis], niet-gespecificeerd
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somatoforme stoornissen
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Het belangrijkste kenmerk is het bij herhaling presenteren van lichamelijke
klachten samen met aanhoudende verzoeken om medisch onderzoek, in weerwil
van herhaalde negatieve bevindingen en geruststellingen door dokters dat de
klachten geen lichamelijke basis hebben. Indien er wel lichamelijke stoornissen
zijn, verklaren deze de aard en omvang van de klachten of de angst en
preoccupatie van de patiënt niet.
Exclusie: brabbelen (F80.0)
dissociatieve stoornissen (F44.-)
duimzuigen (F98.8)
lispelen (F80.8)
nagelbijten (F98.8)
psychische of gedragsgebonden factoren die samengaan met elders
geclassificeerde stoornissen of ziekten (F54)
stoornissen van seksuele functie, niet veroorzaakt door een
organische stoornis of ziekte (F52.-)
syndroom van Gilles de la Tourette (F95.2)
ticstoornissen (bij kinderen en adolescenten) (F95.-)
trichotillomanie (F63.3)
somatisatiestoornis
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De belangrijkste kenmerken zijn meervoudige, recidiverende en veelvuldig
veranderende lichamelijke klachten die al ten minste twee jaar duren. De meeste
patiënten hebben een lange en ingewikkelde geschiedenis achter de rug van contacten
met zowel eerste als tweedelijns gezondheidszorg, waarin talloze onderzoekingen met
negatief resultaat of vruchteloze operatieve exploraties kunnen zijn verricht. De klachten
kunnen worden toegeschreven aan elk onderdeel of systeem van het lichaam. Het
verloop van de stoornis is chronisch en wisselend en gaat vaak ten koste van het sociaal
functioneren, omgang met anderen en het gezinsleven. Kortdurende (minder dan twee
jaar) en minder opvallende klachtenpatronen dienen geklasseerd te worden onder
ongedifferentieerde somatoforme stoornis (F45.1).
meervoudige psychosomatische stoornis
syndroom van Briquet
Exclusie: simuleren [bewuste simulatie] (Z76.5)

ongedifferentieerde somatoforme stoornis
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Indien somatoforme klachten meervoudig, wisselend en aanhoudend zijn, maar het
volledige en typerende klinische beeld van de somatisatiestoornis niet is ingevuld,
dient de diagnose niet-gedifferentieerde somatoforme stoornis overwogen te worden.
ongedifferentieerde psychosomatische stoornis
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hypochondrische stoornis

somatoforme autonome functiestoornis

De klachten worden door de patiënt gebracht alsof ze het gevolg zijn van een
lichamelijke ziekte van een orgaansysteem of orgaan dat grotendeels of volledig
onder autonome innervatie en controle staat, d.w.z. het cardiovasculaire, gastrointestinale, respiratoire en urogenitale systeem. De klachten zijn doorgaans van twee
typen, die geen van beide duiden op een lichamelijke stoornis van het betrokken
orgaan of systeem. Ten eerste zijn er klachten op grond van objectieve symptomen
van autonome prikkeling, zoals hartkloppingen, zweten, blozen, tremor en de uiting
van angst en verontrusting over de mogelijkheid van een lichamelijke ziekte. Ten
tweede zijn er subjectieve klachten van niet-specifieke of veranderlijke aard, zoals
vluchtige steken en pijnen, branderig, drukkend en beklemd gevoel en gevoelens van
opgeblazenheid of opgezetheid die door de patiënt worden toegeschreven aan een
specifiek orgaan of orgaansysteem.
hartneurose
maagneurose
neurocirculatoire asthenie
psychogene vormen van:
• aerofagie
• diarree
• dyspepsie
• dysurie
• flatulentie
• hik
• hoest
• hyperventilatie
• irritable bowel syndrome
• pylorospasme
• toegenomen mictiefrequentie
syndroom van da Costa
Exclusie: elders geclassificeerde psychische- en gedragsgebonden-factoren die
samengaan met lichamelijke stoornissen (F54)
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Het essentiële kenmerk is een voortdurende preoccupatie met de mogelijkheid één of
meer ernstige en progressieve lichamelijke ziekten te hebben. Patiënten geven blijk
van aanhoudende somatische klachten of een voortdurende preoccupatie met hun
uiterlijk. Normale of alledaagse gevoelens en verschijnselen worden door patiënten
dikwijls uitgelegd als abnormaal en kwellend en de aandacht is doorgaans gericht op
slechts één of twee organen of systemen van het lichaam. Duidelijke depressiviteit en
angst zijn vaak aanwezig en kunnen aanvullende diagnosen rechtvaardigen.
verstoorde lichaamsbeleving [body dysmorphic disorder]
dysmorfofobie (niet met wanen)
hypochondrie
hypochondrische neurose
monosymptomatische hypochondrie
nosofobie
Exclusie: persisterende wanen omtrent lichaamsfuncties of lichaamsvorm (F22.-)
waandysmorfofobie (F22.8)
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persisterende somatoforme pijnstoornis
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De belangrijkste klacht betreft hardnekkige, ernstige en kwellende pijn, die niet
geheel verklaard kan worden door een fysiologisch proces of een lichamelijke ziekte
en die optreedt in samenhang met emotionele conflicten of psychosociale problemen
die de conclusie toelaten dat deze de belangrijkste oorzakelijke factoren zijn. Het
gevolg is doorgaans een duidelijke toeneming van steun en aandacht, persoonlijk of
medisch. Klasseer hier niet de pijn van verondersteld psychogene origine die
optreedt in het verloop van depressieve stoornissen of schizofrenie.
psychalgie
psychogene hoofdpijn
psychogene rugpijn
somatoforme pijnstoornis
Exclusie: pijn:
• NNO (R52.9)
• acuut (R52.0)
• chronisch (R52.2)
• onbehandelbaar (R52.1)
rugpijn NNO (M54.9)
spanningshoofdpijn (G44.2)
overige gespecificeerde somatoforme stoornissen

somatoforme stoornis, niet-gespecificeerd
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Alle andere stoornissen met betrekking tot gewaarwording, functie en gedrag, niet
ten gevolge van lichamelijke stoornissen, die niet verlopen via het autonome
zenuwstelsel, die beperkt blijven tot specifieke systemen of delen van het lichaam en
die in de tijd nauw samengaan met stressvolle gebeurtenissen of problemen.
psychogene dysmenorroe
psychogene dysfagie, inclusief globus hystericus
psychogene pruritus
psychogene torticollis
tandenknarsen

overige neurotische stoornissen

Fo
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F48
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psychosomatische stoornis NNO
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F48.0

neurasthenie

F48.1

na
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Er komen aanzienlijke culturele verschillen voor bij de presentatie van deze stoornis
en er komen twee hoofdvormen voor, met aanzienlijke overlap. Bij de ene vorm is
het belangrijkste kenmerk een klacht over toegenomen vermoeidheid na geestelijke
inspanning, dikwijls samengaand met enige afname in het efficiënt verrichten van de
dagelijkse beroepsarbeid. De geestelijke vermoeibaarheid wordt op typerende wijze
beschreven als een zich op onaangename wijze opdringen van verwarrende
associaties of herinneringen, moeite met concentreren en algemeen inefficiënt
denken. Bij de andere vorm ligt de nadruk op gevoelens van lichamelijke of fysieke
zwakte en uitputting na slechts minimale inspanning, samengaand met een gevoel
van spierkrampen en pijnen en onvermogen om te ontspannen. Bij beide vormen is
een scala van andere onaangename-gevoelens van lichamelijke aard gebruikelijk,
zoals duizeligheid, spanningshoofdpijnen en gevoelens van algemene onzekerheid.
Bezorgdheid over afnemende geestelijke- en lichamelijke gezondheid,
prikkelbaarheid, anhedonie en in geringe mate wisselende-depressiviteit en -angst
komen alle veel voor. De eerste en middelste fasen van de slaap zijn vaak gestoord,
maar hypersomnie kan ook opvallend zijn.
vermoeidheidssyndroom
Exclusie: asthenie NNO (R53)
burn-out (Z73.0)
malaise en vermoeidheid (R53)
psychasthenie (F48.8)
vermoeidheidssyndroom na virusinfectie (G93.3)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om voorafgaande lichamelijkeziekte aan te geven.
depersonalisatie-derealisatiesyndroom

ed

uc

at
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Een zeldzame stoornis waarbij de patiënt spontaan klaagt dat zijn geestelijke
activiteit, omgeving en lichaam van kwaliteit zijn veranderd, zodat ze onwerkelijk,
verwijderd of als een automaat lijken. Onder de veelsoortige verschijnselen van het
syndroom komen klachten van patiënten omtrent verlies van emoties en gevoelens
van vervreemding of afstandelijkheid ten opzichte van eigen denken, lichaam of de
werkelijkheid het meest frequent voor. Ondanks de dramatische aard van de ervaring,
is de betrokkene zich bewust van de onwerkelijkheid van de verandering. Het
sensorium is normaal en het vermogen voor emotionele expressie intact.
Depersonalisatie-derealisatie klachten kunnen voorkomen als onderdeel van een
diagnosticeerbare schizofrene, depressieve, fobische of obsessieve-compulsieve
stoornis. In zulke gevallen dient de diagnose die te zijn van de belangrijkste stoornis.

Fo
r

F48.8

F48.9

overige gespecificeerde neurotische stoornissen
beroepsneurose, inclusief schrijfkramp
psychasthene neurose
psychasthenie
psychogene syncope
syndroom van Dhat

neurotische stoornis, niet-gespecificeerd
neurose NNO
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gedragssyndromen samengaand met lichamelijke
symptomen en stoornissen
(F50-F59)
Exclusie:

F50.0

on
ly

eetstoornissen

anorexia NNO (R63.0)
eetstoornis bij (jonge) kinderen (F98.2)
polyfagie (R63.2)
voedingsmoeilijkheden en slechte voedingsbegeleiding (R63.3)

anorexia nervosa

se
s

F50

atypische anorexia nervosa

io

F50.1

na
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Anorexia nervosa is een stoornis die wordt gekenmerkt door welbewust
gewichtsverlies, op gang gebracht en volgehouden door de patiënt. De stoornis komt
meestal voor bij meisjes in de adolescentie en jonge vrouwen, maar jongens en jonge
mannen in dezelfde leeftijdscategorieën kunnen de stoornis ook vertonen, evenals
kinderen tegen de puberteit en oudere vrouwen tot aan de menopauze. De ziekte is
verbonden met een specifieke psychopathologie waarin afschuw van dikte en
vormeloosheid van de lichaamscontour voortdurend aanwezig is als een zich
opdringende overwaardige gedachte. De patiënten stellen zichzelf een lage
gewichtslimiet. Doorgaans is er ondervoeding in wisselende mate van ernst met als
gevolg endocriene en metabole veranderingen en ontregelingen van
lichaamsfuncties. De symptomen omvatten beperking van het voedingspakket,
overdreven lichaamsbeweging, opwekken van braken en laxeren en gebruik van
eetlustonderdrukkers en diuretica.
Exclusie: verlies van eetlust (R63.0)
verlies van eetlust psychogeen (F50.8)

uc

at

stoornissen die voldoen aan enkele kenmerken van anorexia nervosa, maar waarvan
het algehele klinische beeld die diagnose niet rechtvaardigt. Eén van de
kernsymptomen, zoals duidelijke angst om dik te zijn of amenorroe, kan
bijvoorbeeld afwezig zijn bij een duidelijk gewichtsverlies en gewichtsreducerend
gedrag. Deze diagnose dient niet gesteld te worden bij aanwezigheid van
lichamelijke ziekten waarvan bekend is dat ze gewichtsverlies geven.

bulimia nervosa

Fo
r
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F50.2

Bulimia nervosa is een syndroom dat wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen
van overeten en een buitensporige preoccupatie met de beheersing van het
lichaamsgewicht, leidend tot een patroon van overeten gevolgd door braken of
gebruik van laxantia. Deze stoornis heeft vele psychische kenmerken met anorexia
nervosa gemeen, onder andere een overmatige bezorgdheid met betrekking tot
verschijning en lichaamsgewicht. Herhaaldelijk braken kan gemakkelijk aanleiding
geven tot verstoringen van lichaamselektrolyten en lichamelijke complicaties. Vaak,
maar niet altijd, vermeldt de voorgeschiedenis een vroegere episode van anorexia
nervosa, waarbij het interval kan variëren van enkele maanden tot verscheidene
jaren.
boulimie NNO
hyperorexia nervosa
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F50.3

atypische bulimia nervosa

F50.4

overeten in verband met andere psychische stoornissen

on
ly

Stoornissen die voldoen aan enkele kenmerken van bulimia nervosa, maar waarvan
het algehele klinische beeld die diagnose niet rechtvaardigt. Er kan bijvoorbeeld
sprake zijn van herhaalde aanvallen van overeten en bovenmatig gebruik van
laxantia zonder gewichtsverandering van betekenis of de kenmerkende overdrevenbezorgdheid voor lichaamsvorm en gewicht kan afwezig zijn.

F50.5

se
s

Overeten ten gevolge van ingrijpende gebeurtenissen, zoals sterfgevallen,
ongelukken, geboorte, etc.
psychogeen overeten
Exclusie: vetzucht (E66.-)
braken in verband met andere psychische stoornissen

F50.8
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Herhaaldelijk braken dat voorkomt bij dissociatieve stoornissen (F44.-) en
hypochondrische stoornis (F45.2) en dat niet louter is te wijten aan aandoeningen die
buiten dit hoofdstuk zijn geclassificeerd.
psychogeen braken
Gebruik desgewenst aanvullende code O21.- om buitensporig braken tijdens de
zwangerschap te coderen.
Exclusie: braken NNO (R11)
misselijkheid (R11)
overige gespecificeerde eetstoornissen

na

pica bij volwassenen
psychogeen verlies van eetlust
Exclusie: pica bij (jonge) kinderen (F98.3)
eetstoornis, niet-gespecificeerd

F51

niet-organische slaapstoornissen

io

F50.9
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In veel gevallen is een ontregeling van de slaap een van de symptomen van een
andere stoornis, hetzij psychisch, hetzij lichamelijk. Of een slaapstoornis bij een
bepaalde patiënt een op zichzelf staande aandoening is of alleen maar een van de
kenmerken van een andere stoornis die elders in dit hoofdstuk of in andere
hoofdstukken is geclassificeerd, dient uitgemaakt te worden aan de hand van
haar klinische presentatie en verloop en van de therapeutische overwegingen en
prioriteiten ten tijde van het consult. Indien de slaapstoornis een van de
belangrijkste klachten is en wordt gezien als een op zichzelf staande aandoening,
dient over het algemeen deze code te worden gebruikt samen met andere ter zake
dienende diagnosen die de psychopathologie en pathofysiologie beschrijven die
in een bepaald geval een rol spelen. Deze afdeling omvat slechts die
slaapstoornissen waarin emotionele oorzaken gehouden worden voor de
primaire factor en die niet het gevolg zijn van aanwijsbare lichamelijke
stoornissen die elders zijn geclassificeerd.
Exclusie: slaapstoornissen (organisch) (G47.-)

V.42

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)
F51.0

niet-organische insomnie

F51.1

on
ly

Insomnie is een toestand van kwantitatief en kwalitatief onvoldoende slaap, die
gedurende een aanzienlijke periode aanhoudt en waaronder vallen problemen met
inslapen, met doorslapen of door voortijdig ontwaken. Insomnia is een veel
voorkomend symptoom bij tal van psychische en lichamelijke stoornissen en dient
hier slechts als aanvulling op de onderliggende stoornis geklasseerd te worden als zij
het klinische beeld overheerst.
Exclusie: insomnie (organisch) (G47.0)
niet-organische hypersomnia

F51.2

po
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Hypersomnia is gedefinieerd als een toestand van hetzij buitensporige slaperigheid
overdag en aanvallen van slaap (niet verklaarbaar door een onvoldoende hoeveelheid
slaap) of een vertraagde overgang naar de volledige waaktoestand na het wakker
worden. Bij afwezigheid van een organische factor voor het optreden van
hypersomnia, gaat deze toestand doorgaans samen met psychische stoornissen.
Exclusie: hypersomnia (organisch) (G47.1)
narcolepsie (G47.4)
niet-organische stoornis van slaap-waakritme

slaapwandelen [somnambulisme]

io

F51.3

na
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Onvoldoende overeenstemming tussen het slaap-waakritme en het ten opzichte van
de omgeving van de betrokkene gewenste slaap-waakritme waardoor klachten
ontstaan over hetzij insomnie, hetzij hypersomnie.
psychogene omkering van:
• circadiaan
ritme
• dag-nacht
• slaap
Exclusie: stoornissen van slaap-waakritme (organisch) (G47.2)

uc
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Slaapwandelen of somnambulisme is een toestand van veranderd bewustzijn waarin
verschijnselen van slapen en waken zijn gecombineerd. Tijdens een episode van
slaapwandelen komt de betrokkene uit bed, doorgaans in het eerste derde deel van de
nachtelijke slaap en loopt rond, blijk gevend van een lage graad van bewustzijn,
reactiviteit en behendigheid. Bij het ontwaken is er doorgaans geen herinnering van
de gebeurtenis.

pavor nocturnus [nachtelijke panische angstgevoelens]

Fo
r
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F51.4

Nachtelijke episoden van overmatige angst en paniek gepaard gaand met intense
vocalisatie, motorische onrust en hevige autonome-prikkeling. De betrokkene komt
overeind of staat op, doorgaans tijdens het eerste derde deel van de nachtelijke slaap,
met een paniekerige schreeuw. Dikwijls rent hij of zij naar de deur als om te proberen
te ontkomen, maar verlaat zelden de kamer. Herinnering van de gebeurtenis, indien al
aanwezig, is uiterst beperkt (doorgaans tot een of twee fragmentarische beelden).
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F51.5

nachtmerries

overige gespecificeerde niet-organische slaapstoornissen

F51.9

niet-organische slaapstoornis, niet-gespecificeerd

se
s

F51.8

emotionele slaapstoornis NNO

stoornissen van seksuele functie, niet veroorzaakt door een organische
stoornis of ziekte

po

F52

on
ly

Een nachtmerrie is een droomervaring geladen met angst of vrees en met een zeer
gedetailleerde herinnering van de droominhoud. Deze droomervaring is erg levendig
en heeft doorgaans als onderwerpen bedreiging van het leven, de veiligheid of het
gevoel van eigenwaarde. Dikwijls treedt er in de nachtmerries herhaling op van
dezelfde of gelijksoortige angstaanjagende onderwerpen. Tijdens een karakteristieke
episode bestaat er enige autonome prikkeling, maar er is geen noemenswaardig
stemgebruik of motorische onrust. Bij ontwaken is de betrokkene snel alert en
georiënteerd.
angstdromen

ontbreken of verlies van sexueel verlangen

na

F52.0
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Seksuele functiestoornissen zijn de verschillende stoornissen die het onmogelijk
maken voor iemand deel te nemen in een seksuele interactie zoals hij of zij dat
zou willen. De seksuele respons is een psychosomatisch proces en vaker wel dan
niet zijn zowel psychische als somatische processen van belang voor de oorzaak
van de seksuele functiestoornis.
Exclusie: syndroom van Dhat (F48.8)

seksuele aversie en ontbreken van seksueel lustgevoel

at

F52.1

io

Verlies van seksueel verlangen is het belangrijkste probleem en is niet secundair aan
andere seksuele problemen, zoals het uitblijven van erectie of dyspareunie.
frigiditeit
geremd seksueel verlangen

ed

uc

Het vooruitzicht van seksuele activiteit veroorzaakt zoveel vrees of angst dat deze
wordt vermeden (seksuele aversie) of de seksuele respons treedt op normale wijze op
en er komt een orgasme tot stand, maar er is geen passend lustgevoel (uitblijven van
seksueel lustgevoel).
anhedonie, seksueel

Fo
r

F52.2
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gestoorde genitale respons
Het belangrijkste probleem bij mannen is erectiestoornis (moeite met het krijgen van
een erectie of deze vol te houden zodanig dat een bevredigende
geslachtsgemeenschap mogelijk is). Bij vrouwen is het belangrijkste probleem
droogte van de vagina of verminderde lubricatie.
geremde seksuele opwinding bij de vrouw
gestoorde erectie
psychogene impotentie
Exclusie: impotentie van organische oorsprong (N48.4)

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)
F52.3

vertraagd of uitblijvend orgasme
geremd orgasme (mannelijk)(vrouwelijk)
gestoord orgasme
psychogene anorgasmie
ejaculatio praecox

on
ly

F52.4

Het onvermogen om de ejaculatie zodanig te beheersen dat beide partners aan de
gemeenschap genoegen beleven.
F52.5

niet-organisch vaginisme

F52.6

se
s

Spasme van de bekkenbodemmusculatuur die de vagina omgeeft waardoor afsluiting
van de vaginale opening ontstaat. De intromissie is onmogelijk of pijnlijk.
psychogeen vaginisme
Exclusie: vaginisme (organisch) (N94.2)
niet-organische dyspareunie

overmatige seksuele-drift
nymfomanie
satyriasis

na

F52.7

lp
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Dyspareunie (of pijn tijdens de geslachtsgemeenschap) komt zowel bij vrouwen als
bij mannen voor. Zij kan dikwijls aan lokale pathologie worden toegeschreven en
dient dan te worden ingedeeld bij de desbetreffende aandoening. Deze categorie
dient alleen gebruikt te worden indien er geen primaire niet-organische seksuele
functiestoornis is (b.v. vaginisme of vaginale droogte).
psychogene dyspareunie
Exclusie: dyspareunie (organische) (N94.1)

overige gespecificeerde seksuele functiestoornissen, niet veroorzaakt door
een organische aandoening of ziekte

F52.9

niet-gespecificeerde seksuele functiestoornis niet veroorzaakt door een
organische aandoening of ziekte

at

uc

psychische stoornissen en gedragsstoornissen in samenhang met
puerperium, niet elders geclassificeerd
Deze categorie omvat alleen psychische stoornissen in verband met het
puerperium (optredend binnen zes weken na de bevalling) die niet voldoen aan
de criteria van stoornissen die elders in dit hoofdstuk zijn geclassificeerd, hetzij
omdat onvoldoende informatie beschikbaar is, hetzij omdat rekening is
gehouden met aanvullende klinische-kenmerken die bijzonder zijn, die hun
classificatie elders onjuist doet zijn.

Fo
r

ed

F53

io

F52.8

F53.0

lichte psychische stoornissen en gedragsstoornissen in samenhang met
puerperium, niet elders geclassificeerd
depressie:
• post partum NNO
• postnataal NNO
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F53.1

ernstige psychische stoornissen en gedragsstoornissen in samenhang met
puerperium, niet elders geclassificeerd
puerperale psychose NNO
overige gespecificeerde psychische stoornissen en gedragsstoornissen in
samenhang met puerperium, niet elders geclassificeerd

F53.9

puerperale psychische stoornis, niet-gespecificeerd

F54

psychische of gedragsgebonden factoren die samengaan met elders
geclassificeerde stoornissen of ziekten
Deze categorie dient te worden gebruikt om de aanwezigheid te registreren van
psychische of gedragsgebonden invloeden waarvan wordt aangenomen dat ze
een belangrijke rol spelen in de etiologie van lichamelijke stoornissen die in
andere hoofdstukken geclassificeerd zijn. De resulterende psychische
stoornissen zijn doorgaans licht en dikwijls langdurig (zoals bezorgdheid,
emotioneel conflict, ongerustheid etc.) en rechtvaardigen op zichzelf niet het
gebruik van een van de stoornissen in dit hoofdstuk.
psychische factoren die lichaamsfuncties beïnvloeden
Exclusie: spanningshoofdpijn (G44.2)
Aanwijzing: Deze categorie dient te worden gebruikt om de aanwezigheid te
registreren van psychische of gedragsgebonden invloeden
waarvan wordt aangenomen dat ze een belangrijke rol spelen in
de etiologie van lichamelijke stoornissen die in andere
hoofdstukken geclassificeerd zijn. De resulterende psychische
stoornissen zijn doorgaans licht en dikwijls langdurig (zoals
bezorgdheid, emotioneel conflict, ongerustheid etc.) en
rechtvaardigen op zichzelf niet het gebruik van een van de
stoornissen in dit hoofdstuk.
voorbeelden voor gebruik van deze categorie:
• astma F54 en J45.• colitis ulcerosa F54 en K51.• eczeem F54 en L23-L25
• irritable bowel syndrome F54 en K58.• ulcus ventriculi F54 en K25.• urticaria F54 en L50.Gebruik desgewenst aanvullende code om geassocieerde
lichamelijke stoornis aan te geven.
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F53.8
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F55

misbruik van middelen die geen afhankelijkheid veroorzaken

lp

ur
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Een grote verscheidenheid van geneesmiddelen en huismiddelen kan hier een rol
spelen, maar met name belangrijk zijn de groepen: (a) psychotrope middelen die
geen afhankelijkheid geven, zoals antidepressiva, (b) laxantia en (c) analgetica die
zonder recept verkrijgbaar zijn, zoals aspirine en paracetamol. Aanhoudend gebruik
van deze middelen brengt vaak nodeloze contacten met de gezondheidszorg mee en
gaat soms gepaard met schadelijke lichamelijke-effecten. Pogingen om het gebruik
van het middel te ontraden of te verbieden stuiten dikwijls op weerstand; met
betrekking tot laxantia en analgetica kan dit zo zijn ondanks waarschuwingen voor
(of zelfs de ontwikkeling van) lichamelijke schade, zoals nierfunctiestoornissen of
elektrolytverstoringen. Hoewel het doorgaans duidelijk is dat de patiënt sterk
gemotiveerd is om het middel in te nemen, ontwikkelen zich geen afhankelijkheid of
onthoudingsverschijnselen, zoals bij de psychoactieve middelen die zijn
gespecificeerd in F10-F19.
misbruik van:
• antacida
• kruiden of huismiddelen
• steroïden of hormonen
• vitaminen
habitueel gebruik van laxeermiddelen
Exclusie: misbruik van psychoactieve middelen (F10-F19)
F59

niet-gespecificeerde gedragssyndromen samengaand met lichamelijke
symptomen en stoornissen

na

psychogene fysiologische functiestoornis NNO

at
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stoornissen van persoonlijkheid en gedrag op volwassen
leeftijd
(F60-F69)
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Dit blok omvat een verscheidenheid van aandoeningen en gedragspatronen van klinische
betekenis die permanent neigen te zijn en de uitdrukking lijken te zijn van de typische
levenswijze van de betrokkene en van de manier om met zichzelf en anderen om te gaan.
Sommige van deze stoornissen en gedragspatronen ontstaan vroeg in de ontwikkeling van het
individu, ten gevolge van zowel constitutionele factoren als sociale ervaringen, terwijl andere
later in het leven worden verworven. Specifieke persoonlijkheidsstoornissen (F60.-),
gemengde en andere persoonlijkheidsstoornissen (F61.-) en duurzame
persoonlijkheidsveranderingen (F62.-) zijn diep gewortelde en permanente gedragspatronen,
aan de dag tredend als starre reacties op een breed scala van persoonlijke en maatschappelijke
situaties. Ze vertegenwoordigen extreme of belangrijke afwijkingen van de manier waarop
het gemiddelde individu in een bepaalde cultuur waarneemt, denkt, voelt en - vooral - omgaat
met anderen. Zulke gedragspatronen neigen stabiel te zijn en velerlei terreinen van gedrag en
psychisch functioneren te bestrijken. Ze gaan vaak, maar niet altijd, samen met verschillende
graden van subjectief leed en bemoeilijkt sociaal functioneren.
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F60

specifieke persoonlijkheidsstoornissen

F60.0

on
ly

Dit zijn ernstige stoornissen van de karakterologische aanleg en
gedragsvoorkeuren van het individu; niet direct veroorzaakt door ziekte,
beschadiging of andersoortig letsel van de hersenen of door een andere
psychiatrische stoornis; doorgaans betreffen deze stoornissen verscheidene
gebieden van de persoonlijkheid betreffend; ze gaan bijna altijd samen met
aanzienlijk persoonlijk leed en sociale ontwrichting en treden doorgaans aan de
dag sinds de kindertijd of adolescentie en duren voort tot in de volwassenheid.
paranoïde persoonlijkheidsstoornis

at

schizoïde persoonlijkheidsstoornis
Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door het uit de weg gaan van
affectieve, sociale en andere contacten met een voorkeur voor fantasie, solitaire
activiteiten en introspectieve gereserveerdheid. Er bestaat een onvermogen om
gevoelens te uiten en plezier te ervaren.
Exclusie: schizofrenie (F20.-)
schizoïde stoornis op kinderleeftijd (F84.5)
schizotypische stoornis (F21)
syndroom van Asperger (F84.5)
waanstoornis (F22.0)
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Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door buitensporige gevoeligheid
voor tegenslagen, afwezigheid van vergevensgezindheid bij beledigingen;
achterdocht en een neiging om ervaringen te vertekenen door neutrale of vriendelijke
bejegening van anderen uit te leggen als vijandig of laatdunkend; herhaaldelijke,
ongerechtvaardigde verdenkingen aangaande de seksuele trouw van de echtgeno(o)t
(e) of de seksuele partner; en een strijdlustig en hardnekkig gevoel voor eigen
rechten. Er kan een neiging bestaan tot ziekelijke jaloezie of een buitensporig gevoel
van belangrijkheid en er is dikwijls een overmatig 'ik-mij-mijn-gebruik'.
persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis:
• expansief paranoïd
• fanatiek
• paranoïd
• querulant
• sensitief paranoïd
Exclusie: paranoia (F22.0):
• querulans (F22.8)
paranoïde:
• psychose (F22.0)
• schizofrenie (F20.0)
• toestand (F22.0)

V.48
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F60.2

dissociale persoonlijkheidsstoornis

F60.3

po
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Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door veronachtzaming van
sociale plichten en botte onverschilligheid voor de gevoelens van anderen. Er bestaat
een uitgesproken verschil tussen het gedrag en de heersende sociale normen. Het
gedrag kan niet gemakkelijk worden bijgestuurd door slechte ervaringen, inclusief
bestraffing. Er bestaat een geringe frustratietolerantie en een lage agressiedrempel,
onder meer leidend tot geweld; er is een neiging de schuld bij anderen te leggen of
geloofwaardig klinkende rationalisaties te geven voor het gedrag waardoor de
betrokkene in conflict komt met de gemeenschap.
persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis:
• amoreel
• antisociaal
• asociaal
• psychopathisch
• sociopathisch
Exclusie: emotioneel-instabiele persoonlijkheidsstoornis (F60.3)
gedragsstoornissen (F91.-)
emotioneel-instabiele persoonlijkheidsstoornis
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Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een duidelijke neiging tot
impulsief handelen zonder rekening te houden met de gevolgen; de stemming is
onberekenbaar en grillig. Er bestaat een neiging tot emotionele uitbarstingen en een
onvermogen de heftige gedragsuitingen te beheersen. Er is een neiging tot
ruziezoekerig gedrag en conflicten met anderen, vooral wanneer impulsieve daden
worden verijdeld of gecontroleerd. Er kunnen twee typen worden onderscheiden: het
impulsieve type, vooral gekenmerkt door emotionele instabiliteit en gebrekkige
impulsbeheersing en het borderlinetype, dat bovendien wordt gekenmerkt door
verstoringen van zelfbeeld, doelen en voorkeuren, door chronische gevoelens van
leegte, door heftige en onstandvastige relaties met anderen en door een neiging tot
zelfdestructief gedrag, inclusief poging tot zelfdoding.
persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis:
• agressief
• borderline
• explosief
Exclusie: dissociale persoonlijkheidsstoornis (F60.2)

theatrale persoonlijkheidsstoornis

Fo
r
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F60.4

Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door oppervlakkig en labiel
affect, zelfdramatisering, theatraliteit, overdreven gevoelsuitingen, suggestibiliteit,
egocentriciteit, zelfgenoegzaamheid, weinig rekening houden met anderen, zich snel
gekwetst voelen en voortdurende hunkering naar waardering, sensatie en aandacht.
persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis:
• hysterisch
• psycho-infantiel
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F60.5

anankastische [dwangmatige] persoonlijkheidsstoornis

F60.6

angstige [ontwijkende] persoonlijkheidsstoornis

se
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Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door gevoelens van onzekerheid,
perfectionisme, buitensporige plichtsbetrachting, controledwang en preoccupatie
met details, halsstarrigheid, behoedzaamheid en onbuigzaamheid. Er kunnen
hardnekkige en ongewenste gedachten of impulsen voorkomen die niet het niveau
bereiken van een obsessief-compulsieve stoornis.
persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis:
• compulsief
• obsessief
• obsessief-compulsief
Exclusie: obsessief-compulsieve stoornis (F42.-)

F60.7

ur

po

Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door spanning en bange
voorgevoelens, gevoelens van onveiligheid en minderwaardigheid. Er is een
voortdurend verlangen om aardig gevonden en geaccepteerd te worden, een
overgevoeligheid voor afwijzing en kritiek, een beperking van banden met anderen
en een neiging bepaalde activiteiten te vermijden door een typerende overdrijving
van de mogelijke gevaren of risico's in alledaagse situaties.
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
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Een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door algehele passieveafhankelijkheid van andere mensen voor de grote en kleinere beslissingen des
levens, grote verlatingsangst, gevoelens van hulpeloosheid en incompetentie,
passieve volgzaamheid met betrekking tot de wensen van ouders en anderen en
een zwakke reactie op de eisen van het dagelijks leven. Het gebrek aan
daadkracht kan zichtbaar worden op intellectueel of emotioneel terrein; er
bestaat dikwijls een neiging om verantwoordelijkheid over te hevelen naar
anderen.
persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis:
• astheen
• inadequaat
• passief
• zelfkwellend (self-defeating)

overige specifieke persoonlijkheidsstoornissen
persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornis:
• excentriek
• 'haltlose' type
• onrijp
• narcistisch
• passief-agressief
• psychoneurotisch
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r
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F60.8

F60.9
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persoonlijkheidsstoornis, niet-gespecificeerd
karakterneurose NNO
pathologische persoonlijkheid NNO

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)

F61

gemengde en andere persoonlijkheidsstoornissen

on
ly

Deze categorie is bedoeld voor persoonlijkheidsstoornissen die dikwijls
problemen veroorzaken, maar niet het specifieke symptomenpatroon laten zien
dat de stoornissen kenmerkt die zijn beschreven onder F60.-. Dientengevolge
zijn ze vaak lastiger te diagnosticeren dan de stoornissen uit F60.-.

se
s

Voorbeelden zijn onder meer:
• gemengde persoonlijkheidsstoornissen met kenmerken van verscheidene van
de stoornissen uit F60.-, maar zonder een op de voorgrond staand
symptomencomplex dat een specifiekere diagnose toelaat
• storende persoonlijkheidsveranderingen, niet geclassificeerd onder F60.- of
F62.- en beschouwd als secundair aan een hoofddiagnose van een tevens
bestaande affectieve of angststoornis.
Exclusie: geaccentueerde persoonlijkheidstrekken (Z73.1)
duurzame persoonlijkheidsveranderingen, niet toe te schrijven aan
hersenschade en -ziekte

po

F62

duurzame persoonlijkheidsverandering na een catastrofale ervaring
Een duurzame persoonlijkheidsverandering sinds ten minste twee jaar, volgend op
blootstelling aan catastrofale stress. De stress moet zo uitzonderlijk zijn dat het niet
nodig is persoonlijke gevoeligheid te verdisconteren ten einde zijn diepgaande effect
op de persoonlijkheid te verklaren. De stoornis wordt gekenmerkt door een vijandige
of wantrouwende houding tegenover de wereld, sociale teruggetrokkenheid,
gevoelens van leegte of hopeloosheid, een chronisch gevoel van 'op scherp staan' als
bij voortdurende dreiging en van vervreemding. Posttraumatische stressstoornis
(F43.1) kan aan dit type persoonlijkheidsverandering voorafgaan.
persoonlijkheidsverandering na:
• concentratiekampervaringen
• langdurige blootstelling aan levensbedreigende situaties, bijvoorbeeld als
slachtoffer van terrorisme
• langdurige gevangenschap onder reële doodsdreiging
• marteling
• rampen
Exclusie: posttraumatische stressstoornis (F43.1)
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Stoornissen van de persoonlijkheid en het gedrag op volwassen leeftijd die zich
hebben ontwikkeld bij personen zonder eerdere persoonlijkheidsstoornis na
ondervinding van catastrofale of buitengewoon-lang-aanhoudende stress of na
een ernstige psychiatrische-ziekte. Deze diagnosen mogen alleen gesteld worden
als er bewijs is van een uitgesproken en duurzame verandering van het patroon
waarin iemand de omgeving en zichzelf waarneemt, daarmee in betrekking staat
of daarover denkt. De persoonlijkheidsverandering dient aanmerkelijk te zijn en
samen te gaan met star en onaangepast gedrag dat voor de pathogene ervaring
niet aanwezig was. De verandering mag geen directe manifestatie te zijn van een
andere psychische stoornis of een restverschijnsel van enige psychische stoornis,
daaraan voorafgaand.
Exclusie: persoonlijkheidsstoornis en gedragsstoornis door ziekte,
beschadiging en disfunctie van hersenen (F07.-)
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F62.1

duurzame persoonlijkheidsverandering na een psychiatrische ziekte

overige gespecificeerde vormen van duurzame
persoonlijkheidsveranderingen

ur

F62.8

po

se
s

on
ly

Een persoonlijkheidsverandering, ten minste twee jaar bestaand, die toegeschreven
kan worden aan de traumatische ervaring van het lijden aan een ernstige
psychiatrische-ziekte. De verandering kan niet verklaard worden door een
voorafgaande persoonlijkheidsstoornis en dient gedifferentieerd te worden van een
schizofrene resttoestand en andere toestanden van onvolledig herstel van een
voorafgaande psychische stoornis. Deze stoornis wordt gekenmerkt door een
overmatige afhankelijkheid van en een veeleisende houding tegenover anderen; door
de overtuiging veranderd of gestigmatiseerd te zijn door de ziekte, leidend tot een
onvermogen om nauwe en vertrouwelijke betrekkingen met anderen aan te gaan en te
onderhouden en tot sociale isolatie; door passiviteit, verminderde interesses en
afgenomen betrokkenheid bij voorheen-beoefende vrijetijdsbesteding; door
aanhoudende klachten over ziek zijn die kunnen samengaan met hypochondrische
beweringen en ziektegedrag; door dysfore of labiele stemming, niet ten gevolge van
een actuele psychische stoornis of voorafgaande psychische stoornis met affectieve
resttoestand; en door een beduidende stoornis in sociaal en beroepsgebonden
functioneren.

chronische pijn persoonlijkheidssyndroom

duurzame persoonlijkheidsverandering, niet-gespecificeerd

F63

stoornissen van gewoontevorming en impulsbeheersing
[drangstoornissen]
Deze categorie omvat bepaalde gedragsstoornissen die niet onder andere
categorieën zijn geclassificeerd. Ze worden gekenmerkt door herhalingen van
handelingen zonder duidelijk beredeneerbare reden, die niet beheerst kunnen
worden en doorgaans de belangen van de betrokkene zelf en die van andere
mensen schaden. De betrokkene vertelt dat het gedrag samengaat met drang tot
handelen. De oorzaak van deze stoornissen is onbegrepen en ze worden bij
elkaar gegroepeerd op grond van het feit dat hun beschrijvingen in grote trekken
overeenkomen, niet omdat er andere belangrijke overeenkomsten bekend zijn.
Exclusie: habitueel overmatig gebruik van alcohol of psychoactieve middelen
(F10-F19)
stoornissen van impulsbeheersing en gewoontevorming met
betrekking tot seksueel gedrag (F65.-)
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F62.9

Fo
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F63.0

V.52

pathologisch gokken
De stoornis bestaat uit frequente, zich herhalende gokepisoden die het leven van de
betrokkene beheersen ten koste van waarden en verplichtingen in sociaal opzicht, in
beroep, in materieel opzicht en binnen het gezin.
compulsief [dwangmatig] gokken
gokverslaving
Exclusie: gokken bij een dissociale persoonlijkheidsstoornis (F60.2)
gokken en wedden NNO (Z72.6)
overmatig gokken door manische patiënten (F30.-)

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)
F63.1

pathologische brandstichting [pyromanie]

pathologisch stelen [kleptomanie]
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Gedrag dat wordt gekenmerkt door herhaaldelijke daadwerkelijke- of pogingen tot,
brandstichting in gebouwen of andere objecten, zonder duidelijk motief en door een
voortdurende preoccupatie met onderwerpen die met vuur en brand van doen hebben.
Dit gedrag gaat vaak samen met gevoelens van toegenomen spanning voor de daad
en intense opwinding direct na de uitvoering ervan.
Exclusie: brandstichting (door)(bij):
• als reden voor observatie in verband met verdenking van een
psychische stoornis uitgesloten (Z03.2)
• volwassene met een dissociale persoonlijkheidsstoornis (F60.2)
• gedragsstoornissen (F91.-)
• intoxicatie door alcohol of psychoactief middel (F10-F19, met
gemeenschappelijk vierde-teken .0)
• organische psychische stoornissen (F00-F09)
• schizofrenie (F20.-)

F63.3

trichotillomanie

na

lp

ur

Een stoornis die wordt gekenmerkt door het herhaaldelijk geen weerstand kunnen bieden
aan impulsen tot stelen van voorwerpen die niet worden weggenomen voor gebruik of
geldelijk gewin. Integendeel, de voorwerpen kunnen worden weggegooid, weggegeven
of verzameld. Dit gedrag gaat doorgaans samen met een gevoel van toegenomen
spanning voor de daad en een gevoel van voldoening tijdens en direct na de daad.
Exclusie: depressieve stoornis met stelen (F31-F33)
organische psychische stoornissen (F00-F09)
winkeldiefstal als reden voor observatie in verband met verdenking van
een psychische stoornis uitgesloten(Z03.2)
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Een stoornis die wordt gekenmerkt door zichtbaar haarverlies ten gevolge van een
herhaaldelijk onvermogen om weerstand te bieden aan de drang om haren uit te
trekken. Het uittrekken van het haar wordt doorgaans voorafgegaan door toenemende
spanning en wordt gevolgd door een gevoel van opluchting of voldoening. Deze
diagnose dient niet gesteld te worden indien er sprake is van een reeds eerder
bestaande ontsteking van de huid of indien het haaruittrekken plaatsvindt in reactie
op een waan of een hallucinatie.
Exclusie: stereotiepe bewegingsstoornis met haarplukken (F98.4)

overige gespecificeerde stoornissen van gewoontevorming en
impulsbeheersing [drangstoornissen]
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F63.8

Andere vormen van duurzaam herhaald onaangepast gedrag die niet secundair zijn
aan een herkend psychiatrisch syndroom, waarbij de indruk bestaat dat de betrokkene
bij herhaling geen weerstand kan bieden aan de drang om het gedrag uit te voeren.
Eraan vooraf gaat een periode van spanning, gevolgd door een gevoel van
ontspanning ten tijde van de daad.
periodieke explosieve stoornis

F63.9

stoornis van gewoontevorming en impulsbeheersing [drangstoornis], nietgespecificeerd

F64

genderidentiteitsstoornissen
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transseksualiteit

F64.1
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Een verlangen om te leven en geaccepteerd te worden als lid van het andere geslacht,
doorgaans samengaand met een gevoel van onbehagen of misplaatstheid over de
eigen anatomische geslachtskenmerken en een wens operatieve en hormonale
behandeling te ondergaan ten einde het eigen lichaam zoveel mogelijk met de
gewenste sekse in overeenstemming te brengen.
transseksueel ['dual-role'] transvestitisme

genderidentiteitsstoornis op kinderleeftijd

po
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Het dragen van kleding van de andere sekse gedurende een deel van de tijd om het
genoegen te kunnen ervaren tijdelijk deel uit te maken van het andere geslacht, maar
zonder een meer permanente sekseverandering of operatieve correctie ook maar
enigszins te wensen en zonder seksuele opwinding bij de verkleedpartij.
genderidentiteitsstoornis tijdens adolescentie of volwassenheid, niet-transseksuele
vorm
Exclusie: fetisjistisch transvestitisme (F65.1)
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Een stoornis, doorgaans voor het eerst aan het licht tredend tijdens de vroege
kindertijd (en altijd ruim voor de puberteit), gekenmerkt door een niet voorbijgaand
en intens onbehagen over de toegewezen sekse, samen met een wens te behoren tot
(of vol te houden dat men behoort tot) de andere sekse. Er bestaat een voortdurende
preoccupatie met de kleding en activiteiten van de andere sekse en verwerping van
de eigen sekse. De diagnose vereist een ernstige verstoring van de normale
genderidentiteit; louter jongensachtig gedrag bij meisjes of meisjesachtig gedrag bij
jongens is niet genoeg. Genderidentiteitsstoornissen bij personen die de puberteit
hebben bereikt of bereiken, mogen niet hier geklasseerd worden, maar onder F66.-.
Exclusie: egodystone seksuele oriëntatie (F66.1)
seksuele-rijpingsstoornis (F66.0)
overige gespecificeerde genderidentiteitsstoornissen

F64.9

genderidentiteitsstoornis, niet-gespecificeerd
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F64.8

F65

uc

genderrolstoornis NNO

fetisjisme

Afhankelijkheid van een niet levend object als stimulus voor seksuele opwinding en
voldoening. Vele fetisjen zijn verlengstukken van het menselijk lichaam, zoals
kledingstukken of schoeisel. Andere veel gebruikte voorwerpen worden gekenmerkt
door een bepaalde textuur, zoals rubber, plastic of leer. Fetisjen verschillen in het
belang dat ze voor de betrokkene hebben. In sommige gevallen dienen ze louter om
de seksuele prikkeling die op de gebruikelijke wijze wordt bereikt te vergroten (bijv.
de partner een bepaald kledingstuk laten dragen).

Fo
r

ed

F65.0

stoornissen van seksuele voorkeur [parafilieën]
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F65.1

fetisjistisch transvestitisme

F65.2

on
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Het dragen van kleding van de andere sekse hoofdzakelijk om wille van de seksuele
opwinding en om het beeld van iemand van de andere sekse op te roepen. Fetisjistisch
transvestitisme wordt onderscheiden van transseksueel transvestitisme op grond van het
duidelijk samengaan ervan met seksuele prikkeling en het sterke verlangen de kleding uit
te trekken nadat het orgasme is opgetreden en de seksuele opwinding afneemt. Het kan
voorkomen als een vroege fase in de ontwikkeling van transseksualiteit.
transvestitistisch fetisjisme
exhibitionisme

voyeurisme

po
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Een zich herhalende of aanhoudende neiging om de genitaliën aan vreemden
(doorgaans van de andere sekse) of aan mensen op openbare plaatsen te vertonen,
zonder tot nauwer contact uit te nodigen of daarop uit te zijn. Doorgaans, maar niet
altijd, bestaat er seksuele opwinding tijdens de vertoning en de handeling wordt
meestal gevolgd door masturbatie.

pedofilie

lp
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Een zich herhalende of aanhoudende neiging om mensen te bekijken die bezig zijn
met seksuele activiteiten of intieme verrichtingen, zoals uitkleden. Dit wordt gedaan
zonder dat de bekeken persoon dat weet en leidt doorgaans tot seksuele opwinding en
masturbatie.

F65.5

na

Een seksuele voorkeur voor kinderen, jongens of meisjes of beiden, doorgaans van
prepuberale of vroegpuberale leeftijd.
sado-masochisme
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Een voorkeur voor seksuele activiteit die het toebrengen van pijn of vernedering of
vastbinden meebrengt. Indien de betrokkene graag de passieve rol vervult bij een
dergelijke stimulatie dan wordt dat masochisme genoemd; indien de actieve rol,
sadisme. Dikwijls ondervindt iemand bij zowel sadistische als masochistische
activiteiten seksuele opwinding.
masochisme
sadisme

F65.6

meervoudige stoornissen van seksuele voorkeur

ed

Soms heeft iemand meer dan één abnormale seksuele-voorkeur en is geen ervan de
belangrijkste. De meest voorkomende combinatie is die van fetisjisme,
transvestitisme en sado-masochisme.

Fo
r

F65.8

F65.9

overige gespecificeerde stoornissen van seksuele voorkeur
Een gamma van andere patronen van seksuele voorkeur en activiteit, waaronder
activiteiten als het uiten van obsceniteiten door de telefoon, op drukbezochte
openbare plaatsen tegen mensen aan wrijven om seksueel geprikkeld te raken,
seksuele activiteiten met dieren en de toepassing van wurging of verstikking om de
seksuele opwinding te vergroten.
frotteurisme
necrofilie
stoornis van seksuele voorkeur, niet-gespecificeerd
seksuele afwijking NNO
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F66

psychische stoornissen en gedragsstoornissen samenhangend met
seksuele ontwikkeling en oriëntatie
Aanwijzing: De seksuele oriëntatie zelf dient niet als stoornis beschouwd te
worden
seksuele rijpingsstoornis

on
ly

F66.0

F66.1

se
s

De patiënt lijdt onder onzekerheid omtrent zijn of haar genderidentiteit of seksuele
oriëntatie, waardoor angst of depressiviteit worden veroorzaakt. Meestal komt dit
voor bij adolescenten die niet zeker weten of zij homoseksueel, heteroseksueel of
biseksueel zijn of bij personen die na een periode van ogenschijnlijk evenwichtige
seksuele oriëntatie (dikwijls in een langdurige relatie), ervaren dat hun seksuele
oriëntatie aan het veranderen is.
egodystone seksuele oriëntatie

seksuele relatiestoornis

ur
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De genderidentiteit of seksuele voorkeur (heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel
of prepuberaal) wordt niet betwijfeld, maar de betrokkene wenst dat die anders zou
zijn wegens psychische stoornissen en gedragsstoornissen en kan behandeling
vragen om daar verandering in te brengen.

lp

De genderidentiteit of seksuele oriëntatie (heteroseksueel, homoseksueel of
biseksueel) is verantwoordelijk voor problemen bij het aangaan of onderhouden van
een band met een seksuele partner.
overige gespecificeerde psychoseksuele ontwikkelingsstoornissen

F66.9

psychoseksuele ontwikkelingsstoornis, niet-gespecificeerd

F68

andere stoornissen van persoonlijkheid en gedrag op volwassen leeftijd

F68.0

uitweiden over lichamelijke symptomen om psychische redenen
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Lichamelijke symptomen passend bij en oorspronkelijk veroorzaakt door een
vastgestelde lichamelijke stoornis, ziekte of beperking worden overdreven of blijven
voortduren ten gevolge van de psychische toestand van de patiënt. De betrokkene is
meestal verontrust door zijn lichamelijk-veroorzaakte pijn of beperkingen en wordt
dikwijls in beslag genomen door zorgen, die gerechtvaardigd kunnen zijn, over de
mogelijkheid van langdurige of toenemende beperking of pijn.
compensatieneurose

Fo
r

F68.1

V.56

opzettelijk veroorzaken of voorwenden van lichamelijke of psychische
symptomen of beperkingen [nagebootste stoornis]
De betrokkene wendt bij herhaling symptomen voor zonder duidelijke reden en kan
zelfs zichzelf letsel toebrengen teneinde symptomen te veroorzaken. De drijfveren
zijn duister en waarschijnlijk verbonden met het oogmerk de rol van zieke aan te
nemen. De stoornis gaat dikwijls samen met opvallende stoornissen van de
persoonlijkheid en in relaties.
Münchhausen-syndroom
medical shopping
Exclusie: iemand die ziekte voorwendt (met voor de hand liggende motivatie)
(Z76.5)
nagebootste dermatitis (L98.1)

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)
F68.8

overige gespecificeerde stoornissen van persoonlijkheid en gedrag op
volwassen leeftijd
karakterstoornis NNO
relatiestoornis NNO

niet-gespecificeerde stoornis van persoonlijkheid en gedrag op
volwassen leeftijd

on
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F69

se
s

zwakzinnigheid
(F70-F79)
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Een toestand van tot stilstand gekomen of onvolledige ontwikkeling van het verstand, die
vooral wordt gekenmerkt door een tijdens de ontwikkelingsperiode aan het licht tredende
stoornis van vaardigheden, die mede bepalend is voor het algehele intelligentieniveau, d.w.
z. cognitieve, verbale, motorische en sociale vermogens. Zwakzinnigheid kan voorkomen
met of zonder een andere psychische of lichamelijke aandoening. Het is gebruikelijk de
graad van zwakzinnigheid te schatten aan de hand van gestandaardiseerde intelligentietests.
Deze kunnen worden aangevuld met schaalindelingen die de sociale aanpassing onder
gegeven omstandigheden bepalen. Deze metingen geven een benadering van de graad van
zwakzinnigheid. De diagnose zal ook afhankelijk zijn van de algehele beoordeling van het
verstandelijk functioneren door een ervaren diagnosticus. Verstandelijke vermogens en
sociale aanpassing kunnen in de loop van de tijd veranderen en, hoe gering ze ook zijn,
verbeteren als resultaat van training en revalidatie. De diagnose dient gebaseerd te zijn op
het huidige niveau van functioneren.

io

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om begeleidende aandoeningen aan te
geven, zoals autisme, andere ontwikkelingsstoornissen, epilepsie,
gedragsstoornissen of een ernstige lichamelijke beperking.

lichte zwakzinnigheid [debiliteit]
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Gebruik onderstaande onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks F70-F79 ten
einde de mate van gedragsstoornis aan te geven:
.0 met vermelding van geen of minimale gedragsstoornis
.1 aanzienlijke gedragsstoornis die aandacht of behandeling vereist
.8 overige gedragsstoornissen
.9 zonder vermelding van gedragsstoornissen

F71

IQ bij benadering tussen 50 en 69 (bij volwassenen, verstandelijke leeftijd tussen
9 en 12 jaar). Waarschijnlijk in enige mate leidend tot leermoeilijkheden op
school. Vele volwassenen zullen in staat zijn te werken, goede sociale-relaties te
onderhouden en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

matige zwakzinnigheid [imbeciliteit]
IQ bij benadering tussen 35 en 49 (bij volwassenen, verstandelijke leeftijd tussen
6 en 9 jaar). Waarschijnlijk leidend tot duidelijke vertraging in de ontwikkeling
op kinderleeftijd, maar de meesten kunnen leren een zekere mate van
onafhankelijkheid in de eigen verzorging te bereiken en zich adequate
communicatie en simpele vaardigheden eigen te maken.
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F72

ernstige zwakzinnigheid
IQ bij benadering tussen 20 en 34 (bij volwassenen, verstandelijke leeftijd tussen
3 en 6 jaar). Waarschijnlijk leidend tot voortdurende noodzaak tot ondersteuning.

F73

diepe zwakzinnigheid [idiotie]

overige zwakzinnigheid

F79

niet-gespecificeerde zwakzinnigheid
Inclusie:

verstandelijk gehandicapt NNO
verstandelijk subnormaal NNO

po

stoornissen in psychische ontwikkeling
(F80-F89)

se
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IQ onder 20 (bij volwassenen, verstandelijke leeftijd onder 3 jaar). Leidt tot
ernstige beperking in de eigen verzorging, continentie, communicatie en
mobiliteit.
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De stoornissen onder F80-F89 hebben gemeen: a) een onveranderlijk begin in de (vroege)
kindertijd; b) een stoornis of vertraging van de ontwikkeling van functies die sterk zijn
verbonden met de biologische rijping van het centraal zenuwstelsel; en c) een stabiel
verloop zonder remissie en opleving. In de meeste gevallen omvatten de getroffen
functies die van de taalbeheersing, visueel-ruimtelijke vaardigheden en motorische
coördinatie. Doorgaans is de vertraging of stoornis aanwezig geweest vanaf het moment
dat deze betrouwbaar kon worden vastgesteld en zal deze geleidelijk afnemen naarmate
de kinderen ouder worden hoewel er op volwassen leeftijd dikwijls geringe defecten
blijven bestaan.
F80

specifieke ontwikkelingsstoornissen van spraak of taal
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Dit zijn stoornissen waarin het normale patroon van taalverwerving is
verstoord vanaf de vroegste stadia der ontwikkeling. De aandoeningen
kunnen niet zonder meer worden toegeschreven aan neurologische
afwijkingen of afwijkingen van het spraakorgaan, stoornissen van het
sensorium, zwakzinnigheid of omgevingsfactoren. Specifieke
ontwikkelingsstoornissen van spraak en taal worden dikwijls gevolgd door
daarmee samenhangende problemen, zoals moeilijkheden bij lezen en spellen,
afwijkingen in de relaties met anderen en emotionele stoornissen en
gedragsstoornissen.
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F80.0

specifieke articulatiestoornis

expressieve taalstoornis

ur
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Een specifieke ontwikkelingsstoornis waarin het gebruik dat het kind van
spraakgeluiden maakt beneden het niveau van zijn verstandelijke leeftijd ligt, maar
waarin er een normaal niveau voor taalvaardigheid bestaat.
brabbelen
dyslalie
functionele articulatiestoornis
ontwikkelingsstoornis van:
• articulatie
• klankvorming
Exclusie: articulatiestoornis (door):
• afasie NNO (R47.0)
• apraxie (R48.2)
• gehoorverlies (H90-H91)
• met taalontwikkelingsstoornis:
• expressief (F80.1)
• receptief (F80.2)
• zwakzinnigheid (F70-F79)

receptieve taalstoornis
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at

io

na

lp

Een specifieke ontwikkelingsstoornis waarin het vermogen van het kind om
gesproken taal te gebruiken duidelijk beneden het bij zijn verstandelijke leeftijd
behorende niveau ligt, maar waarin het taalbegrip zich binnen de normale
variatiebreedte bevindt. Er kunnen al dan niet afwijkingen zijn in de articulatie.
ontwikkelingsdysfasie of -afasie van het expressieve type
Exclusie: dysfasie en afasie:
• NNO (R74.0)
• ontwikkelings - van het receptieve type (F80.2)
electief mutisme (F94.0)
pervasieve ontwikkelingsstoornissen (F84.-)
verworven afasie met epilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)
zwakzinnigheid (F70-F79)
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Een specifieke ontwikkelingsstoornis waarin het taalbegrip van het kind beneden het
bij zijn verstandelijke leeftijd behorende niveau ligt. In vrijwel alle gevallen zal ook
het expressieve taalgebruik duidelijk gestoord zijn en afwijkingen bij het uitspreken
van woorden komen veel voor.
aangeboren stoornis van gehoorswaarneming
ontwikkelingsafasie van Wernicke
ontwikkelingsdysfasie of -afasie van het receptieve type
woorddoofheid
Exclusie: autisme (F84.0-F84.1)
dysfasie en afasie NNO (R47.0)
electief mutisme (F94.0)
ontwikkelingsdysfasie of -afasie van het expressieve type (F80.1)
vertraagde taalontwikkeling door gehoorverlies (H90-H91)
verworven afasie met epilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)
zwakzinnigheid (F70-F79)
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F80.3

verworven afasie met epilepsie [Landau-Kleffner]
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Een stoornis waarin het kind, na een aanvankelijk normale voortgang in
taalontwikkeling, zowel receptieve als expressieve taalvaardigheden verliest bij
gelijkblijvende intelligentie; het begin van de stoornis gaat samen met
paroxismale afwijkingen van het EEG en in de meeste gevallen ook met
epileptische insulten. Doorgaans ligt het begin bij een leeftijd tussen drie en
zeven jaar, waarbij de vaardigheden verloren gaan in een tijdsbestek van dagen of
weken. Het chronologisch verband van het optreden van insulten en het
taalverlies is wisselend, waarbij het één enkele maanden tot twee jaar aan het
ander voorafgaat (of andersom). Een ontstekingsproces in de hersenen is
gesuggereerd als een mogelijke oorzaak voor deze aandoening. Ongeveer
tweederde van de patiënten blijft zitten met een min of meer ernstig receptief
taaldefect.
Exclusie: afasie (door):
• NNO (R47.0)
• autisme (F84.0-F84.1)
• desintegratiestoornissen op kinderleeftijd (F84.2-F84.3)
overige gespecificeerde ontwikkelingsstoornissen van spraak of taal

ontwikkelingsstoornis van spraak of taal, niet-gespecificeerd
taalstoornis NNO

lp

F80.9
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lispelen

specifieke ontwikkelingsstoornissen van schoolvaardigheden
Dit zijn stoornissen waarin het normale patroon van vaardigheidsverwerving
beperkt is vanaf de vroegste stadia der ontwikkeling. De stoornis is niet
eenvoudig een gevolg van gebrekkige leermogelijkheden, zij is niet louter het
resultaat van zwakzinnigheid en wordt niet veroorzaakt door een vorm van
verworven hersenletsel of -ziekte.

F81.0

specifieke leesstoornis

at
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F81

Fo
r

ed

uc

Het voornaamste kenmerk is een specifieke en belangrijke stoornis van de
ontwikkeling van leesvaardigheden die niet wordt verklaard door alleen de
verstandelijke leeftijd, visusproblemen of inadequaat onderwijs. Begrijpend lezen,
woordbeeldherkenning, hardop lezen en de uitvoering van taken die lezen vereisen
kunnen allemaal zijn aangetast. Spellingsmoeilijkheden zijn vaak verbonden met een
specifieke leesstoornis en duren dikwijls voort tot in de adolescentie zelfs nadat er
enige vooruitgang met lezen is geboekt. Specifieke ontwikkelingsstoornissen met
betrekking tot lezen hebben gewoonlijk een voorgeschiedenis van stoornissen van
spraak- of taalontwikkeling. Begeleidende emotionele stoornissen en
gedragsstoornissen komen veel voor tijdens de schoolleeftijd.
backward reading
ontwikkelingsdyslexie
specifieke leesachterstand
Exclusie: alexie NNO (R48.0)
dyslexie NNO (R48.0)
leesmoeilijkheden door emotionele stoornissen (F93.-)
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F81.1

specifieke spellingsstoornis

F81.2

specifieke stoornis van rekenvaardigheden
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Dit is een stoornis waarin het voornaamste kenmerk wordt gevormd door een
specifieke en belangrijke stoornis van de ontwikkeling van spellingsvaardigheden in
afwezigheid van een voorgeschiedenis met een specifieke leesstoornis en die niet
alleen kan worden verklaard door een lage verstandelijke-leeftijd, visusproblemen of
inadequaat onderwijs. Het vermogen om hardop te spellen en de woorden juist te
schrijven zijn beide aangetast.
specifieke spellingsachterstand (zonder leesstoornis)
Exclusie: agrafie NNO (R48.8)
spellingsmoeilijkheden:
• door inadequaat onderwijs (Z55.8)
• samengaand met een leesstoornis (F81.0)

F81.3
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Deze stoornis heeft betrekking op een specifieke stoornis van rekenvaardigheden die
niet alleen verklaard kan worden op basis van algemene zwakzinnigheid of van
inadequaat onderwijs. Het defect betreft beheersing van de basale rekenvaardigheden
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen en niet zozeer de meer abstracte
wiskundige-vaardigheden van algebra, trigonometrie, meetkunde of analyse.
ontwikkelingsacalculie
ontwikkelingsrekenstoornis
ontwikkelingssyndroom van Gerstmann
Exclusie: acalculie NNO (R48.8)
rekenmoeilijkheden:
• door inadequaat onderwijs (Z55.8)
• samengaand met een lees- of spellingsstoornis (F81.3)
gemengde stoornis van schoolvaardigheden
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Een slecht gedefinieerde verzamelcategorie van stoornissen waarin zowel het
rekenen als het lezen of spellen duidelijk is gestoord, maar waarin de stoornis niet
louter verklaarbaar is in termen van algemene zwakzinnigheid of inadequaat
onderwijs. Zij dient gebruikt te worden voor stoornissen die zowel aan de criteria van
F81.2 als aan die van F81.0 of F81.1 voldoen.
Exclusie: specifieke:
• leesstoornis (F81.0)
• spellingsstoornis (F81.1)
• stoornis van rekenvaardigheden (F81.2)

F81.8

overige gespecificeerde ontwikkelingsstoornissen van schoolvaardigheden
ontwikkelingsstoornis van schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
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ontwikkelingsstoornis van schoolvaardigheden, niet-gespecificeerd
leerbeperking NNO
leerstoornis NNO
stoornis in het verwerven van kennis NNO
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F82

specifieke ontwikkelingsstoornis van motorische functies
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Een stoornis waarin het belangrijkste kenmerk een ernstige stoornis is van de
ontwikkeling van de motorische coördinatie die niet alleen verklaard kan worden in
termen van algemene intellectuele achterstand of van een specifieke aangeboren of
-verworven neurologische stoornis. Niettemin laat een zorgvuldig klinisch
onderzoek in de meeste gevallen een uitgesproken onrijpheid van het zenuwstelsel
zien in de zin van choreatiforme bewegingen van niet-ondersteunde ledematen of
spiegelbewegingen en andere daarmee gepaard gaande motorische kenmerken,
evenals tekenen van gestoorde coördinatie van de fijne en grove motoriek.
brekebeen ['clumsy child'-syndroom]
coördinatieontwikkelingsstoornis
ontwikkelingsdyspraxie
Exclusie: afwijkingen van gang en beweging (R26.-)
coördinatiegebrek (R27.-)
ten gevolge van zwakzinnigheid (F70-F79)
gemengde specifieke-ontwikkelingsstoornissen
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Een verzamelcategorie voor stoornissen waarin er een zekere mengeling bestaat
van specifieke ontwikkelingsstoornissen van spraak en taal, van
schoolvaardigheden en van de motorische functie, maar waarin geen daarvan
voldoende overheerst om de belangrijkste diagnose te vormen. Deze gemengde
categorie dient alleen gebruikt te worden indien er een belangrijke overlap
bestaat van elk van deze specifieke ontwikkelingsstoornissen. Deze stoornissen
gaan doorgaans, maar niet altijd, samen met enige mate van veralgemeende
stoornis van cognitieve functies. Deze categorie dient derhalve gebruikt te
worden wanneer er sprake is van functiestoornissen die voldoen aan de criteria
van twee of meer van de categorieën F80.-, F81.- en F82.-.
pervasieve ontwikkelingsstoornissen
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Een groep stoornissen die worden gekenmerkt door kwalitatieve stoornissen in
sociale interacties en in communicatiepatronen en door een beperkt, stereotiep,
zich herhalend repertoire van interesses en activiteiten. Deze kwalitatieve
afwijkingen vormen een wezenlijk (pervasief) kenmerk van het functioneren van
de betrokkene onder alle omstandigheden.
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om bijkomende somatische
aandoening en zwakzinnigheid aan te geven
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V.62

vroegkinderlijk autisme
Een pervasieve ontwikkelingsstoornis die is gedefinieerd door: a) de aanwezigheid
van een afwijkende of beperkte ontwikkeling die aan het licht treedt voor het derde
levensjaar en b) kenmerkend afwijkend-functioneren op alle drie
psychopathologische terreinen: sociale interactie; communicatie; en beperkt,
stereotiep zich herhalend gedrag. Naast deze specifieke diagnostische-kenmerken
komt vaak een reeks andere niet-specifieke problemen voor, zoals fobieën, slaap- en
eetstoornissen, temper tantrums en (tegen zichzelf gerichte) agressie.
autistische stoornis
infantiel autisme
infantiele psychose
syndroom van Kanner
Exclusie: autistische psychopathie (F84.5)

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)
F84.1

atypisch autisme

syndroom van Rett

po
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Een pervasieve ontwikkelingsstoornis die verschilt van vroegkinderlijk autisme,
hetzij op het punt van de beginleeftijd, hetzij doordat zij niet voldoet aan alle drie
groepen diagnostische criteria. Deze subcategorie dient gebruikt te worden indien er
sprake is van een afwijkende en gestoorde ontwikkeling die pas na het derde
levensjaar aanwezig is en van onvoldoende aantoonbare-afwijkingen op één of twee
van de drie psychopathologische gebieden die vereist zijn voor de diagnose autisme
(te weten, sociale interacties; communicatie; en beperkt, stereotiep zich herhalend
gedrag) ondanks kenmerkende afwijkingen op de andere gebieden. Atypisch autisme
ontstaat meestal bij ernstig-geretardeerde personen en bij personen met een ernstige
specifieke-ontwikkelingsstoornis met betrekking tot het receptief taalvermogen.
atypische psychose van de kinderjaren
zwakzinnigheid met autistische kenmerken
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (F70-F79) om zwakzinnigheid
aan te geven

andere desintegratiestoornis op kinderleeftijd
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Een toestand, tot dusver alleen bij meisjes aangetroffen, waarin een ogenschijnlijk
normale vroege ontwikkeling wordt gevolgd door gedeeltelijk of volledig verlies van
spraak en vaardigheid in voortbeweging en gebruik van handen, begeleid door
afname van de schedelgroei, die doorgaans aan het licht treedt op de leeftijd van 7 tot
24 maanden. Verlies van doelgerichte handbewegingen, handenwringende
stereotypieën en hyperventilatie zijn kenmerkend. Sociale ontwikkeling en
ontwikkeling van het spelen komen tot stilstand, maar de sociale belangstelling blijft
meestal intact. Rompataxie en -apraxie beginnen zich te ontwikkelen op een leeftijd
van vier jaar en choreoathetoïde bewegingen volgen dikwijls. Ernstige
zwakzinnigheid is bijna onveranderlijk de uitkomst.
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Een pervasieve ontwikkelingsstoornis die gedefinieerd wordt door de aanwezigheid
van een periode van absoluut normale ontwikkeling voor het optreden van de
stoornis en een uitgesproken verlies van voorheen verworven vaardigheden op
verschillende terreinen van de ontwikkeling in de loop van enkele maanden erna. Dit
gaat op kenmerkende wijze samen met een algemeen verlies van belangstelling voor
de omgeving, met stereotypieën in de vorm van herhaalde motorische-maniërismen
en met een autistiforme stoornis van sociale interactie en communicatie. In sommige
gevallen kan aangetoond worden dat de stoornis het gevolg is van een begeleidende
encefalopathie, maar de diagnose dient gesteld te worden op de gedragskenmerken.
dementia infantilis
desintegratiepsychose
symbiotische psychose
syndroom van Heller
Exclusie: syndroom van Rett (F84.2)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om begeleidende neurologische
aandoening aan te geven
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F84.4

hyperactieve stoornis samengaand met zwakzinnigheid en stereotypieën

F84.5
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Dit is een slecht omschreven stoornis waarvan de nosologische validiteit niet
vaststaat. De categorie is bedoeld om de verschijnselen in onder te brengen van een
groep kinderen met ernstige zwakzinnigheid (IQ onder 34) wier problemen vooral te
maken hebben met hyperactiviteit en met aandacht, evenals met stereotiep gedrag.
Ze verbeteren meestal niet onder medicatie met stimulerende middelen (anders dan
kinderen met een normaal IQ) en kunnen op die middelen een ernstig dysfore reactie
vertonen (soms met psychomotore vertraging); in deze groep neigt de hyperactiviteit
tijdens de adolescentie plaats te maken voor hypoactiviteit (een patroon dat niet
gebruikelijk is bij hyperkinetische kinderen met normale intelligentie). Dit syndroom
gaat ook vaak samen met verschillende specifieke- of globale vertragingen van de
ontwikkeling. De mate waarin het gedragspatroon een functie is van het lage IQ dan
wel van organisch hersenletsel is niet bekend.
syndroom van Asperger
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Een stoornis waarvan de nosologische validiteit niet vaststaat, gekenmerkt door
hetzelfde type kwalitatieve stoornis van sociale interactie dat karakteristiek is voor
autisme, samen met een beperkt, stereotiep, zich herhalend repertoire van interesses
en activiteiten. Zij verschilt van autisme vooral op grond van het feit dat er geen
algemene vertraging of achterstand in taal of cognitieve ontwikkeling bestaat. Deze
stoornis gaat vaak samen met uitgesproken onhandigheid. De afwijkingen vertonen
een sterke tendens aan te houden tot in adolescentie en volwassenheid. Psychotische
episoden komen nu en dan voor op jong-volwassen leeftijd.
autistische psychopathie
schizoïde stoornis op kinderleeftijd
pervasieve ontwikkelingsstoornissen, overig gespecificeerd

F84.9

pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet-gespecificeerd

F88

overige gespecificeerde stoornissen van de psychische ontwikkeling
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ontwikkelingsagnosie
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niet-gespecificeerde stoornis van de psychische ontwikkeling
ontwikkelingsstoornis NNO
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gedragsstoornissen en emotionele stoornissen die
doorgaans op kinderleeftijd of in adolescentie beginnen
(F90-F98)
hyperkinetische stoornissen
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Een groep stoornissen die worden gekenmerkt door een vroeg begin
(doorgaans in de eerste vijf levensjaren), gebrek aan doorzettingsvermogen
bij activiteiten die cognitieve betrokkenheid vereisen en een neiging om van
de ene bezigheid naar de andere te gaan zonder er een af te maken en door
slecht georganiseerde, slecht gereguleerde en overmatige activiteit. Er kunnen
tevens verscheidene andere afwijkingen optreden. Hyperkinetische kinderen
zijn vaak roekeloos en impulsief, vaak betrokken bij ongelukken en komen in
disciplinaire problemen door onnadenkend overtreden van regels en niet
zozeer door opzettelijke ongehoorzaamheid. Hun relaties met volwassenen
zijn dikwijls ongeremd, zonder de gebruikelijke voorzichtigheid en
terughoudendheid. Ze zijn niet populair bij andere kinderen en kunnen
geïsoleerd raken. Stoornis van cognitieve functies komt veel voor en
specifieke achterstand in motorische en taalontwikkeling is onevenredig
frequent. secundaire complicaties omvatten dissociaal gedrag en geringe
zelfwaardering.
Exclusie: angststoornissen (F41.-)
pervasieve ontwikkelingsstoornissen (F84.-)
schizofrenie (F20.-)
stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen] (F30-F39)
stoornis van activiteit en aandacht
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aandachtstekort:
• hyperactiviteitsstoornis
• stoornis met hyperactiviteit
• syndroom met hyperactiviteit
Exclusie: hyperkinetische stoornis samengaand met gedragsstoornis (F90.1)
F90.1

hyperkinetische gedragsstoornis

ed

hyperkinetische stoornis samengaand met gedragsstoornis

overige gespecificeerde hyperkinetische stoornissen

F90.9

hyperkinetische stoornis, niet-gespecificeerd

Fo
r

F90.8

hyperkinetisch syndroom NNO
hyperkinetische reactie op kinderleeftijd of in adolescentie NNO
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F91

gedragsstoornissen

on
ly

Gedragsstoornissen worden gekenmerkt door een zich herhalend en aanhoudend
patroon van dissociaal, agressief of uitdagend gedrag. Zulk gedrag dient wel een
belangrijke schending te zijn van wat voor de leeftijd nog maatschappelijk
toelaatbaar wordt geacht; het dient dus ernstiger te zijn dan gewoon kattenkwaad
bij kinderen of opstandigheid bij jeugdigen en dient duurzaam te zijn (zes
maanden of langer). Kenmerken van een gedragsstoornis kunnen ook
symptomatisch zijn voor andere psychiatrische toestanden, in welke gevallen
aan de onderliggende diagnose de voorkeur gegeven dient te worden.

gedragsstoornis beperkt tot context van gezin

na

F91.0
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ur
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Voorbeelden van gedrag waarop de diagnose is gebaseerd zijn een buitensporige
mate van vechten en intimideren; wreedheid tegenover andere mensen of dieren;
ernstige vernielzucht; brandstichting; stelen; veelvuldig liegen; spijbelen van
school en weglopen van huis; ongewoon frequente en heftige woedeaanvallen en
ongehoorzaamheid. Elk van deze gedragingen, indien in opvallende mate
aanwezig, is voldoende voor de diagnose, maar geïsoleerde dissociale daden zijn
dat niet.
Exclusie: indien samengaand met:
• emotionele stoornissen (F92.-)
• hyperkinetische stoornissen (F90.1)
pervasieve ontwikkelingsstoornissen (F84.-)
schizofrenie (F20.-)
stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen] (F30-F39)

F91.1

at

io

Gedragsstoornis met dissociaal of agressief gedrag (en niet louter opstandig,
uitdagend, storend gedrag), waarin het afwijkende gedrag volledig of vrijwel
volledig, binnenshuis blijft en beperkt tot leden van het gezin of de huishouding. De
stoornis vereist dat aan de algemene criteria van F91 is voldaan; zelfs ernstig
verstoorde ouder-kind relaties zijn op zichzelf niet voldoende voor de diagnose.
gedragsstoornis, niet gesocialiseerd

ed

uc

Dit wordt gekenmerkt door de combinatie van aanhoudend dissociaal- of agressiefgedrag (volgens de algemene criteria uit F91.- en niet louter bestaand uit opstandig,
uitdagend en storend gedrag) met een in alle opzichten belangrijke stoornis in de
omgang met andere kinderen.
agressieve stoornis, niet in groepsverband
gedragsstoornis, solitaire agressieve vorm

Fo
r

F91.2
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gedragsstoornis, gesocialiseerd
Gedragsstoornis met aanhoudend dissociaal- of agressief-gedrag (volgens de
algemene criteria uit F91.- en niet louter bestaand uit opstandig, uitdagend en storend
gedrag) bij personen die over het algemeen goede aansluiting vinden bij hun peer
group.
gedragsstoornis, groepsgebonden vorm
delicten in het kader van bendelidmaatschap
groepscriminaliteit
spijbelen
stelen in groepsverband

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)
F91.3

oppositioneel opstandige gedragsstoornis

overige gespecificeerde gedragsstoornissen

F91.9

gedragsstoornis, niet-gespecificeerd

se
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F91.8

gedragsstoornis bij kinderen NNO

gemengde stoornissen van gedrag en emoties

po

F92

on
ly

Gedragsstoornis, doorgaans bij tamelijk jonge kinderen, die voornamelijk wordt
gekenmerkt door opvallend uitdagend, ongehoorzaam, storend gedrag en die geen
criminaliteit of de meer extreme vormen van agressief of dissociaal gedrag omvat.
De stoornis vereist dat aan de algemene criteria uit F91.- is voldaan; zelfs ernstig
kattenkwaad of zeer onbehoorlijk gedrag is op zichzelf niet voldoende voor de
diagnose. Deze categorie dient met voorzichtigheid gebruikt te worden, vooral bij
oudere kinderen, aangezien een gedragsstoornis die klinisch van belang is doorgaans
samengaat met dissociaal of agressief gedrag dat verder gaat dan louter uitdagend
gedrag, ongehoorzaamheid of storend optreden.

F92.0

lp

ur

Deze groep stoornissen wordt gekenmerkt door de combinatie van aanhoudend
agressief-, dissociaal- of uitdagend gedrag met openlijke en duidelijke
symptomen van depressie, angst of andere emotionele problemen. Aan zowel de
criteria voor gedragsstoornissen bij kinderen (F91.-) als aan die voor òf
emotionele stoornissen bij kinderen (F93.-) òf een neurose van het volwassen
type (F40-F48) òf een stemmingsstoornis (F30-F39) moet zijn voldaan.
depressieve gedragsstoornis

F92.8
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Deze categorie vereist de combinatie van een gedragsstoornis (F91.-) en
aanhoudende en duidelijke depressieve stemming, zoals dat uit de symptomen blijkt
- bijvoorbeeld een gevoel van diepe ellende, verlies van belangstelling voor en
plezier in gebruikelijke activiteiten, zelfverwijt en gevoel van hopeloosheid;
verstoringen van slaap of eetlust kunnen eveneens aanwezig zijn.
gedragsstoornis uit F91.- samen met een depressieve stoornis uit F32.overige gespecificeerde gemengde stoornissen van gedrag en emoties

ed
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Deze categorie vereist de combinatie van een gedragsstoornis (F91.-) en
aanhoudende en duidelijke emotionele-symptomen - zoals angst, dwanggedachten of
dwanghandelingen, depersonalisatie of derealisatie, fobieën of hypochondrie.
gedragsstoornis uit F91.- samen met:
• een emotionele stoornis uit F93.• een neurotische stoornis uit F40-F48

Fo
r

F92.9

F93

gemengde stoornis van gedrag en emoties, niet-gespecificeerd

emotionele stoornissen met specifiek begin op kinderleeftijd
Dit zijn hoofdzakelijk geaccentueerde vormen van het normale
ontwikkelingsverloop en geen verschijnselen die in kwalitatief opzicht op
zichzelf abnormaal zijn. De diagnostische sleutel om het verschil te bepalen
tussen de emotionele stoornissen met een specifiek begin op kinderleeftijd
(F93.-) en de neurotische stoornissen (F40-F48) wordt gevormd door het feit
dat de stoornissen al dan niet passen bij de ontwikkeling.
Exclusie: indien samengaand met een gedragsstoornis (F92.-)
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F93.0

separatieangststoornis op kinderleeftijd

on
ly

Separatieangststoornis dient gediagnosticeerd te worden indien angst met betrekking
tot scheiding de kern van de angst vormt en indien die angst voor het eerst optrad in
de vroege kinderjaren. Hij wordt van gewone separatieangst onderscheiden op grond
van de ernst die statistisch uitzonderlijk is (inclusief een abnormaal voortduren
buiten de gebruikelijke leeftijdsperiode); en op grond van een in belangrijke mate
gestoord sociaal functioneren.
Exclusie: fobische angststoornis op kinderleeftijd (F93.1)
neurotische stoornissen (F40-F48)
sociale-angststoornis op kinderleeftijd (F93.2)
stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen] (F30-F39)
fobische angststoornis op kinderleeftijd

se
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F93.1

F93.2
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Verwijst naar angsten op kinderleeftijd die uitgesproken specifiek zijn voor een
bepaalde ontwikkelingsfase en (in enige mate) bij de meeste kinderen voorkomen,
maar abnormaal hevig zijn. Angsten die op kinderleeftijd ontstaan, maar geen deel
uitmaken van een normale psychosociale ontwikkeling (bijvoorbeeld agorafobie),
dienen gecodeerd te worden in de desbetreffende categorie van blok F40-F48
Exclusie: gegeneraliseerde angststoornis (F41.1)
sociale-angststoornis op kinderleeftijd

rivaliteitsstoornis jegens broertje of zusje ['sibling rivalry'-stoornis]

io

F93.3

na
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Bij deze stoornis bestaat er een behoedzaamheid jegens vreemden en sociale angst
bij confrontatie met nieuwe, vreemde of sociaal bedreigende situaties. Deze
categorie moet alleen gebruikt worden indien deze angsten ontstaan in de vroege
jaren, ongebruikelijk hevig zijn en samengaan met problemen in het sociaal
functioneren.
ontwijkingsstoornis op kinderleeftijd of in adolescentie
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Enige mate van emotionele verwarring gewoonlijk in aansluiting op de geboorte van
een op hen volgend broertje of zusje komt voor bij de meeste jonge kinderen. Een
rivaliteitsstoornis jegens broertje of zusje dient alleen gediagnosticeerd te worden
indien de ernst of het voortduren van de stoornis statistisch uitzonderlijk is en
samengaat met stoornis van sociaal functioneren.
jaloezie tussen broertjes en zusjes

overige gespecificeerde emotionele stoornissen op kinderleeftijd

ed

F93.8

identiteitsstoornis
overbezorgdheidsstoornis
Exclusie: genderidentiteitsstoornis op kinderleeftijd (F64.2)

Fo
r

F93.9
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emotionele stoornis op kinderleeftijd, niet-gespecificeerd

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)

F94

sociale functiestoornissen met specifiek begin op kinderleeftijd en in
adolescentie

F94.0

on
ly

Een wat heterogene groep stoornissen die afwijkingen in het sociaal
functioneren gemeen hebben en die beginnen in de ontwikkelingsperiode, maar
die (anders dan de pervasieve ontwikkelingsstoornissen) niet in de eerste plaats
gekenmerkt worden door een kennelijk-aangeboren sociaal-onvermogen of
defect dat alle aspecten van het functioneren beïnvloedt. In veel gevallen spelen
ernstig-verstoorde omstandigheden of ellende en gebrek waarschijnlijk een
cruciale rol in de etiologie.
electief mutisme

F94.1
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Dit wordt gekenmerkt door een duidelijke, emotioneel bepaalde, selectiviteit in het
spreken, zodanig dat het kind in sommige situaties taalbeheersing aan de dag legt,
maar in andere (goed omschrijfbare) situaties niet spreekt. De stoornis gaat
doorgaans samen met uitgesproken persoonlijkheidskenmerken waaronder sociale
angst, teruggetrokkenheid, gevoeligheid of verzet.
selectief mutisme
Exclusie: pervasieve ontwikkelingsstoornissen (F84.-)
schizofrenie (F20.-)
specifieke ontwikkelingsstoornissen van spraak of taal (F80.-)
voorbijgaand mutisme als onderdeel van separatieangst bij jonge
kinderen (F93.0)
reactieve hechtingsstoornis op kinderleeftijd
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Deze begint in de eerste vijf levensjaren en wordt gekenmerkt door blijvende
afwijkingen in het patroon van sociale betrekkingen van het kind die samengaan met
emotionele stoornissen en die ontstaan als reactie op veranderingen in zijn
omstandigheden (b.v. angst en overmatige waakzaamheid; gebrekkige sociale
relaties met leeftijdgenoten; agressie jegens zichzelf en anderen; gevoel van ellende;
en in sommige gevallen groeiachterstand). Het syndroom ontstaat waarschijnlijk als
een direct gevolg van ernstige ouderlijke verwaarlozing of mishandeling.
Exclusie: mishandelingssyndroom (T74.-)
normale variatie in patroon van selectieve hechting
ontremde hechtingsstoornis op kinderleeftijd (F94.2)
seksueel misbruik of fysieke mishandeling op kinderleeftijd, met
psychosociale problemen als gevolg (Z61.4-Z61.6)
syndroom van Asperger (F84.5)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om begeleidende groeistoornis
of groeiachterstand aan te geven
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F94.2

ontremde hechtingsstoornis op kinderleeftijd
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Een bepaald patroon van abnormaal sociaal-functioneren dat ontstaat tijdens de
eerste vijf levensjaren en dat blijvend dreigt te zijn ondanks belangrijke
veranderingen in de omstandigheden, bijv. diffuus niet-selectief gerichthechtingsgedrag, aandacht vragen, ongenuanceerde vriendelijkheid en slechte
aanpassing in de omgang met soortgenoten; afhankelijk van de omstandigheden kan
er ook nog sprake zijn van emotionele stoornissen en gedragsstoornissen.
affectieloze psychopathie
institutionaliseringssyndroom
Exclusie: hospitalisme bij kinderen (F43.2)
hyperkinetische stoornissen (F90.-)
reactieve hechtingsstoornis op kinderleeftijd (F94.1)
syndroom van Asperger (F84.5)
overige gespecificeerde sociale functiestoornissen op kinderleeftijd

F94.9

sociale functiestoornis op kinderleeftijd, niet-gespecificeerd

F95

ticstoornissen
Syndromen waarin het overheersende symptoom een of andere tic is. Een tic is
een onwillekeurige, snelle, herhaalde, niet-ritmische motorische-beweging
(doorgaans door welomschreven spiergroepen) of vocale uiting die plotseling
begint en geen duidelijk doel dient. Tics worden meestal ervaren als
onbedwingbaar, maar kunnen doorgaans voor een variërend tijdsinterval
onderdrukt worden, ze verergeren onder stress en verdwijnen tijdens de slaap.
Gewone tics van enkelvoudige motorische-aard, zijn knipperen met de ogen,
schokken met de hals, ophalen van de schouders en grimasseren. Gewone tics
van enkelvoudige vocale-aard, zijn keelschrapen, blafhoesten, snuiven en sissen.
Gewone complexe-tics zijn zichzelf slaan, opspringen en wippen. Gewone tics
van complexe vocale-aard zijn herhalen van bepaalde woorden en soms het
gebruik van sociaal niet aanvaarde (vaak obscene) woorden (coprolalie) en het
herhalen van eigen geluiden of woorden (palilalie).

F95.0

passagère ticstoornis
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Voldoet aan de algemene criteria voor een ticstoornis, maar de tics blijven niet langer
dan 12 maanden aanwezig. De tics bestaan doorgaans uit knipperen met de ogen,
grimasseren of schokken met het hoofd.

Fo
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F95.1
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chronische motorische- of vocale ticstoornis
Voldoet aan de algemene criteria voor een ticstoornis, waarin motorische of vocale
tics voorkomen (maar niet beide), die enkelvoudig of multipel kunnen zijn (meestal
multipel) en die langer dan een jaar duren.

PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN (F00-F99)
F95.2

gecombineerde vocale- en multipele motorische ticstoornis [Gilles de la
Tourette]

overige gespecificeerde ticstoornissen

F95.9

ticstoornis, niet-gespecificeerd

se
s

F95.8
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Een vorm van ticstoornis waarin er multipele motorische tics en één of meer vocale
tics (hebben) bestaan, hoewel niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd. De stoornis
verergert doorgaans tijdens de adolescentie en neigt te blijven bestaan tot op
volwassen leeftijd. De vocale tics zijn dikwijls multipel met explosieve en herhaalde
vocalisatie, keelschrapen, grommen en er kunnen obscene woorden of uitdrukkingen
worden gebruikt. Soms gaat dit samen met gebaren (echopraxie) die eveneens een
obsceen karakter kunnen hebben (copropraxie).

tic NNO

andere gedragsstoornissen en emotionele stoornissen die doorgaans
beginnen op kinderleeftijd en in adolescentie

po

F98

niet-organische enuresis

at
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Een heterogene groep stoornissen die een kenmerkend begin op kinderleeftijd
gemeen hebben, maar overigens in vele opzichten van elkaar verschillen.
Sommige van deze toestanden vertegenwoordigen goed gedefinieerde
syndromen, maar andere zijn niet meer dan symptomencomplexen die genoemd
moeten worden wegens hun veelvuldig voorkomen en samengaan met
psychosociale stoornis en omdat ze niet bij andere syndromen kunnen worden
ondergebracht.
Exclusie: breath-holding spells (R06.8)
genderidentiteitsstoornis op kinderleeftijd (F64.2)
obsessieve-compulsieve stoornis (F42.-)
slaapstoornissen door emotionele oorzaken (F51.-)
syndroom van Kleine-Levin (G47.8)
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Een stoornis die wordt gekenmerkt door onwillekeurige lozing van urine, zowel
overdag als 's nachts, in afwijking van de norm voor de verstandelijke leeftijd van de
betrokkene; en die niet het gevolg is van een gebrekkige controle over de blaas ten
gevolge van een neurologische stoornis of van epileptische toevallen of van een
anatomische afwijking van de urinewegen. De enuresis kan aanwezig geweest zijn
vanaf de geboorte of kan ontstaan zijn na een periode van reeds-verworven
blaasbeheersing. De enuresis kan al dan niet samengaan met een uitgebreidere
emotionele stoornis of gedragsstoornis.
enuresis (primair)(secundair) van niet-organische oorsprong
functionele enuresis
psychogene enuresis
urine-incontinentie van niet-organische oorsprong
Exclusie: enuresis NNO (R32)
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F98.1

niet-organische encopresis

eetstoornis bij (jonge) kinderen
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Herhaaldelijke, willekeurige of onwillekeurige productie van feces, doorgaans van
normale of vrijwel normale consistentie, op daartoe in de eigen socio-culturele
omgeving niet bestemde plaatsen. De toestand kan een abnormale voortzetting
betekenen van normale kinderlijke incontinentie of een verlies van continentie na reeds
verworven sfincterbeheersing of de opzettelijke productie van feces op ongeschikte
plaatsen ondanks normale fysiologische sfincterbeheersing. De toestand kan voorkomen
als een monosymptomatische stoornis of kan deel uitmaken van een uitgebreidere
stoornis, met name van een emotionele stoornis (F93.-) of een gedragsstoornis (F91.-).
functionele encopresis
incontinentie voor feces van niet-organische oorsprong
psychogene encopresis
Exclusie: encopresis NNO (R15)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om oorzaak van een tevens
bestaande obstipatie aan te geven

pica bij (jonge) kinderen
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Een eetstoornis met wisselende symptomatologie doorgaans specifiek voor de
vroege kinderjaren. Zij behelst over het algemeen voedselweigering en buitensporige
kieskeurigheid bij aanwezigheid van voldoende voedselaanbod, een redelijk
competente verzorger en in de afwezigheid van een organische ziekte. De toestand
gaat al dan niet samen met ruminatie (d.w.z. herhaalde regurgitatie zonder
misselijkheid of gastro-intestinale ziekte).
ruminatiestoornis bij jonge kinderen
Exclusie: anorexia nervosa en andere eetstoornissen (F50.-)
pica bij (jonge) kinderen (F98.3)
voedingsmoeilijkheden en slechte voedingsbegeleiding (R63.3)
voedingsproblemen van pasgeborenen (P92.-)
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Aanhoudend eten van niet voor consumptie bestemde stoffen (zoals aarde,
verfbladders, etc.). Het kan voorkomen als één van vele symptomen die deel
uitmaken van een uitgebreidere psychiatrische stoornis (zoals autisme) of als een
betrekkelijk geïsoleerd psychopathologisch gedrag; alleen die laatste vorm is hier
geclassificeerd. Het verschijnsel doet zich het meest voor bij zwakzinnige kinderen
en indien er tevens zwakzinnigheid aanwezig is, dient F70-F79 als de hoofddiagnose
gekozen te worden.
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F98.4

stereotype bewegingsstoornissen

F98.5
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Willekeurige, herhaalde, stereotype, niet-functionele (en vaak ritmische) bewegingen
die geen deel uitmaken van een als zodanig onderkende psychiatrische of neurologische
toestand. Indien zulke bewegingen optreden als symptomen van een andere stoornis,
dient slechts de omvattende stoornis geregistreerd te worden. Als niet zelfverwondende
bewegingen komen voor: wiegen met het lichaam, hoofdschudden, haartrekken, haar in
elkaar draaien, vingerschuddende maniërismen en handenflappen. Stereotyp wel
zelfverwondend gedrag behelst herhaald hoofdbonzen, in het gezicht slaan, in de ogen
prikken en bijten in de handen, op de lippen of in andere lichaamsdelen. Alle stereotype
bewegingsstoornissen komen het meest frequent voor in combinatie met
zwakzinnigheid (indien dit het geval is, dienen beide geregistreerd te worden). Indien in
de ogen prikken voorkomt bij een kind met een visuele stoornis, dienen beide gecodeerd
te worden: in de ogen prikken onder deze categorie en de visuele gesteldheid onder de
code van de desbetreffende somatische stoornis.
stoornis met stereotypieën/gewoontevorming
Exclusie: aandoeningen met abnormale bewegingen van organische oorsprong
(G20-G25)
afwijkende onwillekeurige bewegingen (R25.-)
duimzuigen (F98.8)
nagelbijten (F98.8)
neuspeuteren (F98.8)
stereotypieën die deel uitmaken van een meer omvattende
psychiatrische toestand (F00-F95)
ticstoornissen (F95.-)
trichotillomanie (F63.3)
stotteren [stamelen]
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Spraak die wordt gekenmerkt door frequente herhaling of verlenging van geluiden,
lettergrepen of woorden of ook wel door herhaalde aarzelingen of pauzes die het
vloeiend verloop van de spraak onderbreken. Dit dient alleen dan als een stoornis te
worden geklasseerd indien de ernst ervan zodanig is dat het vloeiend verloop van de
spraak duidelijk wordt belemmerd.
Exclusie: ongecoördineerde spraak (F98.6)
ticstoornissen (F95.-)

ongecoördineerde spraak
Een grote spreeksnelheid met teloorgang van het vloeiend verloop, maar zonder
herhalingen of aarzelingen, zodanig ernstig dat de verstaanbaarheid van de spraak
eronder lijdt. De spraak is onregelmatig en niet ritmisch, met snelle schokkendeuitbarstingen en doorgaans-gebrekkige zinsconstructies.
Exclusie: stotteren (F98.5)
ticstoornissen (F95.-)

Fo
r

ed

F98.6

F98.8

overige gespecificeerde gedragsstoornissen en emotionele stoornissen die
doorgaans beginnen op kinderleeftijd en in adolescentie
aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit
buitensporige masturbatie
duimzuigen
nagelbijten
neuspeuteren
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niet-gespecificeerde gedragsstoornissen en emotionele stoornissen die
doorgaans beginnen op kinderleeftijd en in adolescentie

psychische stoornis, niet nader omschreven
(F99-F99)
F99

psychische stoornis, niet nader omschreven
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psychische ziekte NNO
Exclusie: organische psychische stoornis NNO (F06.9)
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F98.9
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ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)

VI.

Ziekten van zenuwstelsel (G00-G99)
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)
complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (O00-O99)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
(Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
nieuwvormingen (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische-bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)

se
s

on
ly

Exclusie:

na

lp

ur

po

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
G00-G09 ontstekingsprocessen van centraal zenuwstelsel
G10-G14 systeematrofieën die primair het centraal zenuwstelsel aantasten
G20-G26 extrapiramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale bewegingen
G30-G32 overige degeneratieve ziekten van zenuwstelsel
G35-G37 demyeliniserende ziekten van centraal zenuwstelsel
G40-G47 aandoeningen met episodisch en paroxismaal verloop
G50-G59 aandoeningen van zenuwen, zenuwwortels en zenuwplexus
G60-G64 polyneuropathieën en overige aandoeningen van perifeer zenuwstelsel
G70-G73 ziekten van neuromusculaire overgang en spieren
G80-G83 cerebral palsy en overige paralytische-syndromen
G90-G99 overige aandoeningen van zenuwstelsel

Fo
r

ed

uc

at

io

asterisk-categorieën in dit hoofdstuk
G01* meningitis bij elders geclassificeerde bacteriële ziekten
G02* meningitis bij elders geclassificeerde overige infectieziekten en parasitaire aandoeningen
G05* encefalitis, myelitis en encefalomyelitis bij elders geclassificeerde ziekten
G07* intracraniaal en intraspinaal abces en granuloom bij elders geclassificeerde ziekten
G13* systeematrofieën die primair het centraal zenuwstelsel aantasten bij elders
geclassificeerde ziekten
G22* parkinsonisme bij elders geclassificeerde ziekten
G26* extrapiramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale bewegingen bij
elders geclassificeerde ziekten
G32* overige degeneratieve aandoeningen van het zenuwstelsel bij elders geclassificeerde
ziekten
G46* vasculaire syndromen van de hersenen bij cerebrovasculaire ziekten
G53* aandoeningen van hersenzenuwen bij elders geclassificeerde ziekten
G55* compressie van zenuwwortel en -plexus bij elders geclassificeerde ziekten
G59* mononeuropathie bij elders geclassificeerde ziekten
G63* polyneuropathie bij elders geclassificeerde ziekten
G73* aandoeningen van neuromusculaire overgang en spieren bij elders geclassificeerde
ziekten
G94* overige aandoeningen van hersenen bij elders geclassificeerde ziekten
G99* overige aandoeningen van zenuwstelsel bij elders geclassificeerde ziekten

VI.1

HOOFDSTUK VI.

ontstekingsprocessen van centraal zenuwstelsel
(G00-G09)
Inclusie:

Exclusie:
G00.0

bacteriële:
• arachnoïditis
• leptomeningitis
• meningitis
• pachymeningitis
• meningo-encefalitis (G04.2)
• meningomyelitis (G04.2)

Haemophilus-meningitis
meningitis door Haemophilus influenzae
pneumokokkenmeningitis

G00.2

streptokokkenmeningitis

G00.3

stafylokokkenmeningitis

G00.8

overige gespecificeerde bacteriële-meningitis

ur

lp

bacteriële meningitis, niet-gespecificeerd

io

G00.9

na

meningitis door:
• Escherichia coli
• Friedländer
• Klebsiella

Fo
r

ed

uc

at

meningitis:
• etterig NNO
• purulent NNO
• pyogeen NNO
• suppuratief NNO

VI.2

po

G00.1

on
ly

bacteriële meningitis, niet elders geclassificeerd

se
s

G00

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)

G01*

meningitis bij elders geclassificeerde bacteriële-ziekten

meningitis bij elders geclassificeerde overige infectieziekten en
parasitaire aandoeningen

meningitis bij elders geclassificeerde virusziekten

na

G02.0*

meningo-encefalitis en meningomyelitis bij elders geclassificeerde
overige infectieziekten en parasitaire aandoeningen (G05.1*G05.2*)

lp

Exclusie:

ur

G02*

po

se
s

on
ly

meningitis (bij)(door):
• antrax (A22.8†)
• gonokokken (A54.8†)
• leptospirose (A27†)
• listeriose (A32.1†)
• Lyme-ziekte (A69.2†)
• meningokokken (A39.0†)
• neurosyfilis (A52.1†)
• Salmonella-infectie (A02.2†)
• syfilis:
• congenitaal (A50.4†)
• secundair (A51.4†)
• tuberculose (A17.0†)
• typhus abdominalis (A01.0†)
Exclusie: meningo-encefalitis en meningomyelitis bij elders geclassificeerde
bacteriële-ziekten (G05.0*)

uc

at

io

meningitis (bij)(door):
• adenovirus (A87.1†)
• bof (B26.1†)
• enterovirus (A87.0†)
• herpes zoster (B02.1†)
• herpesvirus [herpes simplex] (B00.3†)
• mazelen (B05.1†)
• mononucleosis infectiosa (B27.-†)
• rubella (B06.0†)
• varicella [waterpokken] (B01.0†)

meningitis bij elders geclassificeerde schimmelziekten

Fo
r

ed

G02.1*

G02.8*

meningitis (bij)(door):
• Candida (B37.5†)
• coccidioïdomycose (B38.4†)
• cryptokokken (B45.1†)

meningitis bij elders geclassificeerde overige gespecificeerde infectieziekten
en parasitaire aandoeningen
meningitis door:
• Afrikaanse trypanosomiasis (B56.-†)
• ziekte van Chagas (chronisch) (B57.4†)

VI.3

HOOFDSTUK VI.

meningitis door overige en niet-gespecificeerde oorzaken
Inclusie:

Exclusie:
G03.0

arachnoïditis
leptomeningitis
door overige en niet-gespecificeerde oorzaken
meningitis
pachymeningitis
meningo-encefalitis (G04.-)
meningomyelitis (G04.-)

on
ly

G03

niet-etterige meningitis
niet-bacteriële meningitis
chronische meningitis

G03.2

benigne recidiverende-meningitis [Mollaret]

G03.8

meningitis door overige gespecificeerde oorzaken

G03.9

meningitis, niet-gespecificeerd

po
ur

arachnoïditis (spinaal) NNO

encefalitis, myelitis en encefalomyelitis
Inclusie:

uc

at

io

na

Exclusie:

acute ascenderende myelitis
meningo-encefalitis
meningomyelitis
encefalopathie:
• NNO (G93.4)
• alcoholisch (G31.2)
• toxisch (G92)
myalgische encefalomyelitis (G93.3)
multipele sclerose (G35)
myelitis:
• subacute necrotiserende (G37.4)
• acuta transversa (G37.3)

lp

G04

se
s

G03.1

G04.0

acute gedissemineerde-encefalitis

ed

encefalitis
na immunisatie
encefalomyelitis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om vaccin aan
te geven

Fo
r

G04.1

humaan T-cel lymfotroop virus geassocieerde myelopathie
tropische spastische-paraplegie

G04.2

bacteriële meningo-encefalitis en meningomyelitis, niet elders geclassificeerd

G04.8

overige gespecificeerde encefalitis, myelitis en encefalomyelitis
postinfectieuze encefalitis en encefalomyelitis NNO
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code bij het samen voorkomen van
epileptische aanvallen (G40.-)

VI.4

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)
G04.9

encefalitis, myelitis en encefalomyelitis, niet-gespecificeerd
ventriculitis (cerebraal) NNO

encefalitis, myelitis en encefalomyelitis bij elders geclassificeerde ziekten

G05.0*

meningo-encefalitis en meningomyelitis bij elders geclassificeerde
ziekten

encefalitis, myelitis en encefalomyelitis bij elders geclassificeerde bacteriële
ziekten

po

encefalitis, myelitis of encefalomyelitis (bij)(door):
• listeriose (A32.1†)
• meningokokken (A39.8†)
• syfilis:
• congenitaal (A50.4†)
• laat (A52.1†)
• tuberculose (A17.8†)
G05.1*

on
ly

Inclusie:

se
s

G05*

encefalitis, myelitis en encefalomyelitis bij elders geclassificeerde
virusziekten

uc

at

io

na

lp

ur

encefalitis, myelitis of encefalomyelitis (bij)(door):
• adenovirus (A85.1†)
• bof (B26.2†)
• cytomegalovirus (B25.8†)
• enterovirus (A85.0†)
• herpes zoster (B02.0†)
• herpesvirus (herpes simplex) (B00.4†)
• influenza:
• seizoensgebonden geïdentificeerd virus (J10.8†)
• virus niet-geïdentificeerd (J11.8†)
• zoönotisch of pandemisch geïdentificeerd influenzavirus (J09†)
• mazelen (B05.0†)
• rubella (B06.0†)
• varicella (B01.1†)
encefalitis, myelitis en encefalomyelitis bij overige elders geclassificeerde
infectieziekten en parasitaire aandoeningen
encefalitis, myelitis of encefalomyelitis bij:
• Afrikaanse trypanosomiasis (B56.-†)
• naegleriasis (B60.2†)
• toxoplasmose (B58.2†)
• ziekte van Chagas (chronisch) (B57.4†)
eosinofiele meningo-encefalitis (B83.2†)

Fo
r

ed

G05.2*

G05.8*

G06

encefalitis, myelitis en encefalomyelitis bij overige elders geclassificeerde
ziekten
encefalitis bij lupus erythematodes disseminatus (M32.1†)

intracraniaal en intraspinaal abces en granuloom
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B98) om infectieus
agens aan te geven

VI.5

HOOFDSTUK VI.
G06.0

intracraniaal abces en granuloom

intraspinaal abces en granuloom

se
s

G06.1

on
ly

abces (embolisch)(van):
• cerebellair
• cerebraal
• hersenen [elke lokalisatie]
• otogeen
intracraniaal abces of granuloom:
• epiduraal
• extraduraal
• subduraal

po

abces (embolisch) van ruggenmerg [elke lokalisatie]
intraspinaal abces of granuloom:
• epiduraal
• extraduraal
• subduraal

extraduraal en subduraal abces, niet-gespecificeerd

G07*

intracraniaal en intraspinaal abces en granuloom bij elders
geclassificeerde ziekten

ur

G06.2

at

io

na

lp

granuloom van hersenen door schistosomiasis (B65.-†)
hersenabces (door)(bij):
• amoeben (A06.6†)
• gonokokken (A54.8†)
• tuberculose (A17.8†)
tuberculoom van:
• hersenen (A17.8†)
• meningen (A17.1†)
intracraniale en intraspinale flebitis en tromboflebitis
septische:
• flebitis
• embolie
van intracraniale of intraspinale veneuze-sinussen en venen
• endoflebitis
• tromboflebitis
• trombose
Exclusie: intracraniale flebitis en tromboflebitis:
• als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.7)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O22.5, O87.3)
• van niet-pyogene oorsprong (I67.6)
niet-pyogene intraspinale-flebitis en -tromboflebitis (G95.1)

Fo
r

ed

uc

G08

VI.6

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)

G09

late gevolgen van ontstekingsziekten van centraal zenuwstelsel

se
s

on
ly

Deze categorie dient te worden gebruikt voor het aangeven van toestanden, die
zelf elders geclassificeerd zijn en waarvan de primaire oorzaak kan worden
gecodeerd onder G00-G08 (dat wil zeggen met uitzondering van de met een
asterisk (*) gemarkeerde toestanden). 'late gevolgen' zijn toestanden die als
zodanig zijn gespecificeerd of die één jaar of langer na het begin van de
oorzakelijke aandoening als gevolg of resttoestand aanwezig zijn. Voor gebruik
van deze categorie wordt verwezen naar de regels en richtlijnen voor
morbiditeits- en mortaliteitscodering in Deel 2.
Niet te gebruiken bij chronische ontsteking van centraal zenuwstelsel. Codeer dit
bij actueel ontstekingsproces van centraal zenuwstelsel.

po

systeematrofieën die primair het centraal zenuwstelsel
aantasten
(G10-G14)
ziekte van Huntington
chorea van Huntington

G11

hereditaire ataxie
Exclusie: hereditaire en idiopathische neuropathie (G60.-)
cerebral palsy (G80.-)
stofwisselingsstoornissen (E70-E90)

G11.0

congenitale ataxie, niet progressief

G11.1

vroeg optredende cerebellaire ataxie

io

na

lp

ur

G10

ed

uc

at

Friedreich-ataxie (autosomaal recessief)
vroeg optredende cerebellaire ataxie met:
• behouden peesreflexen
• essentiële tremor
• myoclonus [Hunts ataxie]
recessieve spinocerebellaire ataxie, X-gebonden
Manifesteert zich gewoonlijk vóór leeftijd van 20 jaar

G11.2

laat-optredende cerebellaire ataxie
Manifesteert zich gewoonlijk vanaf leeftijd van 20 jaar

Fo
r

G11.3

cerebellaire ataxie met stoornis in DNA-reparatie
ataxia teleangiectasia [Louis-Bar]
Exclusie: syndroom van Cockayne (Q87.1)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

G11.4

hereditaire spastische-paraplegie

G11.8

overige gespecificeerde vormen van hereditaire ataxie

VI.7

HOOFDSTUK VI.
hereditaire ataxie, niet-gespecificeerd
hereditair(e) cerebellair(e):
• ataxie NNO
• degeneratie
• syndroom
• ziekte

spinale spieratrofie en verwante syndromen

G12.0

infantiele spinale-spieratrofie, type I [Werdnig-Hoffman]

G12.1

overige erfelijke-vormen van spinale spieratrofie

se
s

G12

on
ly

G11.9

ziekte van motorische neuronen

ur

G12.2

po

progressieve bulbairparalyse in kinderjaren [Fazio-Londe]
spinale spieratrofie:
• distaal
• juveniele vorm, type III [Kugelberg-Welander]
• scapuloperoneale vorm
• van kinderleeftijd, type II
• volwassen vorm

io

na

lp

familiale ziekte van motorische neuronen
laterale sclerose:
• amyotrofe
• primaire
progressieve:
• bulbairparalyse
• spinale spieratrofie
ziekte van Kennedy

overige gespecificeerde vormen van spinale spieratrofie en verwante syndromen

G12.9

spinale spieratrofie, niet-gespecificeerd

G13*

systeematrofieën die primair het centraal zenuwstelsel aantasten bij
elders geclassificeerde ziekten

G13.0*

paraneoplastische neuromyopathie en neuropathie

ed

uc

at

G12.8

carcinomateuze neuromyopathie (C00-C97†)
sensorische paraneoplastische-neuropathie [Denny Brown] (C00-D48†)

Fo
r

G13.1*

overige systeematrofieën die primair het centraal zenuwstelsel aantasten bij
neoplasma
paraneoplastische limbische-encefalopathie (C00-D48†)

G13.2*

systeematrofie die primair het centraal zenuwstelsel aantast bij myxoedeem
(E00.1†, E03.-†)

G13.8*

systeematrofie die primair het centraal zenuwstelsel aantast bij elders
geclassificeerde overige ziekten

VI.8

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)

G14

postpoliosyndroom
postpoliomyelitissyndroom

Exclusie:

late gevolgen van poliomyelitis (B91)

hemiparkinsonisme
paralysis agitans
parkinsonisme of ziekte van Parkinson:
• NNO
• idiopathisch
• primair
secundair parkinsonisme

G21.0

maligne neuroleptisch-syndroom

ur

G21

se
s

ziekte van Parkinson

po

G20

on
ly

extrapiramidale aandoeningen en aandoeningen met
abnormale bewegingen
(G20-G26)

overige vormen van secundair parkinsonisme ten gevolge van
geneesmiddelengebruik

na

G21.1

lp

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

G21.2

io

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
secundair parkinsonisme door overige uitwendige-agentia

at

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om uitwendig
agens aan te geven
postencefalitisch parkinsonisme

G21.4

vasculair parkinsonisme

ed

uc

G21.3

overige gespecificeerde vormen van secundair parkinsonisme

G21.9

secundair parkinsonisme, niet-gespecificeerd

Fo
r

G21.8

G22*

parkinsonisme bij elders geclassificeerde ziekten
syfilitisch parkinsonisme (A52.1†)

G23

overige degeneratieve ziekten van basale ganglia

G23.0

ziekte van Hallervorden-Spatz
pigmentdegeneratie van globus pallidus

G23.1

progressieve supranucleaire-oftalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski]

VI.9

HOOFDSTUK VI.
multipele systeem atrofie, met parkinsonisme [MSA-p]

G23.3

multipele systeem atrofie, cerebellair type [MSA-c]

G23.8

overige gespecificeerde degeneratieve-ziekten van basale ganglia
calcificatie van basale ganglia
neurogene orthostatische-hypotensie [Shy-Drager]
Exclusie: orthostatische hypotensie NNO (I95.1)
degeneratieve ziekte van basale ganglia, niet-gespecificeerd

G24

dystonie
Inclusie:
Exclusie:

G24.0

dyskinesie
athetoïde 'cerebral palsy' (G80.3)

se
s

G23.9

on
ly

G23.2

dystonie ten gevolge van geneesmiddelengebruik

idiopathische dystonie, familiaal
idiopathische dystonie NNO

ur

G24.1

po

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

idiopathische dystonie. niet-familiaal

G24.3

spasmodische torticollis

G24.4

torticollis NNO (M43.6)

na

Exclusie:

lp

G24.2

idiopathische orofaciale-dystonie

io

orofaciale dyskinesie
blefarospasme

G24.8

overige gespecificeerde vormen van dystonie

uc

at

G24.5

G24.9

dystonie, niet-gespecificeerd
dyskinesie NNO

overige extrapiramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale
bewegingen

ed

G25

Fo
r

G25.0

G25.1

G25.2

essentiële tremor
familiale tremor
Exclusie: tremor NNO (R25.1)

tremor ten gevolge van geneesmiddelengebruik
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
overige gespecificeerde vormen van tremor
intentietremor

VI.10

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)
G25.3

myoclonus

G25.4

chorea ten gevolge van geneesmiddelengebruik

on
ly

myoclonus ten gevolge van geneesmiddelengebruik
Exclusie: myoklonische epilepsie (G40.-)
myokymie van aangezichtsspieren (G51.4)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
overige vormen van chorea

se
s

G25.5

tics ten gevolge van geneesmiddelengebruik en overige tics van organische
oorsprong

ur

G25.6

po

chorea NNO
Exclusie: chorea NNO met hartaandoening (I02.0)
chorea van Huntington (G10)
chorea van Sydenham (I02.-)
reumatische chorea (I02.-)

Exclusie:

overige gespecificeerde extrapiramidale aandoeningen en aandoeningen met
abnormale bewegingen

na

G25.8

lp

syndroom van Gilles de la Tourette (F95.2)
tic NNO (F95.9)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is

uc

at

io

acathisie (ten gevolge van geneesmiddelengebruik)(ten gevolge van behandeling)
restless legs syndrome
stiff-person[man] syndrome
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX
om geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel
oorzaak is.
extrapiramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale
bewegingen, niet-gespecificeerd

G26*

extrapiramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale
bewegingen bij elders geclassificeerde ziekten

ed

G25.9

Fo
r

overige degeneratieve ziekten van zenuwstelsel
(G30-G32)
G30

ziekte van Alzheimer
Inclusie:
Exclusie:

seniele en preseniele vormen
seniele:
• dementie NNO (F03)
• hersendegeneratie NEC (G31.1)
seniliteit NNO (R54)

VI.11

HOOFDSTUK VI.
G30.0

vroeg optredende ziekte van Alzheimer
Manifesteert zich gewoonlijk vóór leeftijd van 65 jaar

G30.1

laat optredende ziekte van Alzheimer

on
ly

Manifesteert zich gewoonlijk vanaf leeftijd van 65 jaar
overige gespecificeerde vormen van ziekte van Alzheimer

G30.9

ziekte van Alzheimer, niet-gespecificeerd

G31

overige degeneratieve ziekten van zenuwstelsel, niet elders
geclassificeerd
Exclusie:

G31.0

syndroom van Reye (G93.7)

circumscripte hersenatrofie

seniele hersendegeneratie, niet elders geclassificeerd

G31.2

seniliteit NNO (R54)
ziekte van Alzheimer (G30.-)

lp

Exclusie:

ur

G31.1

po

frontotemporale dementie (FTD)
progressieve geïsoleerde-afasie
ziekte van Pick

se
s

G30.8

degeneratie van zenuwstelsel door alcoholgebruik

G31.8

at

io

na

alcoholische:
• cerebellaire:
• ataxie
• degeneratie
• cerebrale degeneratie
• encefalopathie
disfunctie van autonoom zenuwstelsel door alcoholgebruik
overige gespecificeerde degeneratieve ziekten van zenuwstelsel

ed

uc

degeneratie van grijze stof [Alpers]
lichaampjes (dementie)(ziekte) van Lewy (F02.8*)
subacute necrotiserende-encefalopathie [Leigh]

degeneratieve ziekte van zenuwstelsel, niet-gespecificeerd

G32*

overige degeneratieve aandoeningen van zenuwstelsel bij elders
geclassificeerde ziekten

Fo
r

G31.9

G32.0*

G32.8*

VI.12

subacute gecombineerde degeneratie van ruggenmerg bij elders
geclassificeerde ziekten
subacute gecombineerde-degeneratie van ruggenmerg bij vitamine B12-deficiëntie
(E53.8†)
overige gespecificeerde degeneratieve aandoeningen van zenuwstelsel bij
elders geclassificeerde ziekten

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)

demyeliniserende ziekten van centraal zenuwstelsel
(G35-G37)
multipele sclerose
multipele sclerose (van):
• NNO
• gedissemineerd
• gegeneraliseerd
• hersenstam
• ruggenmerg

G36

acute gedissemineerde-demyelinisatie, overige
Exclusie: postinfectieuze encefalitis en encefalomyelitis NNO (G04.8)

G36.0

neuromyelitis optica [Devic]

po

demyelinisatie bij neuritis optica
Exclusie: neuritis optica NNO (H46)

se
s

on
ly

G35

hemorragische leuko-encefalitis [Hurst], acuut en subacuut

G36.8

acute gedissemineerde demyelinisatie, overige gespecificeerde

G36.9

acute gedissemineerde demyelinisatie, niet-gespecificeerd

G37

overige demyeliniserende ziekten van centraal zenuwstelsel

G37.0

diffuse sclerose

na

lp

ur

G36.1

at

io

periaxiale encefalitis
ziekte van Schilder
Exclusie: adrenoleukodystrofie [Addison-Schilder] (E71.3)
centrale demyelinisatie van corpus callosum

G37.2

centraal-pontiene myelinolyse

G37.3

myelitis acuta transversa bij demyeliniserende ziekte van centraal
zenuwstelsel

ed

uc

G37.1

Fo
r

myelitis acuta transversa NNO
Exclusie: multipele sclerose (G35)
neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)

G37.4

subacute necrotiserende-myelitis

G37.5

concentrische sclerose [Baló]

G37.8

overige gespecificeerde demyeliniserende-ziekten van centraal zenuwstelsel

G37.9

demyeliniserende ziekte van centraal zenuwstelsel, niet-gespecificeerd

VI.13

HOOFDSTUK VI.

aandoeningen met episodisch en paroxismaal verloop
(G40-G47)
epilepsie
Exclusie:

lokalisatiegebonden (focale)(partiële) idiopathische epilepsie en epileptische
syndromen met aanvallen van lokale oorsprong

se
s

G40.0

aanval (convulsief) NNO (R56.8)
convulsie NNO (R56.8)
paralyse van Todd (G83.8)
status epilepticus (G41.-)
syndroom van Landau-Kleffner (F80.3)

on
ly

G40

benigne epilepsie op kinderleeftijd met centrotemporale EEG-piekgolven
epilepsie op kinderleeftijd met occipitale EEG-paroxismen
lokalisatiegebonden (focale)(partiële) symptomatische epilepsie en
epileptische syndromen met eenvoudige partiële aanvallen

po

G40.1

lokalisatiegebonden (focale)(partiële) symptomatische epilepsie en
epileptische syndromen met complexe partiële aanvallen

lp

G40.2

ur

aanvallen zonder bewustzijnsverandering
eenvoudige partiële aanvallen overgaand in secundair gegeneraliseerde aanvallen

gegeneraliseerde idiopathische epilepsie en epileptische syndromen
absence-epilepsie in kinderjaren [pyknolepsie]
benigne:
• infantiele myoklonische-epilepsie
• neonatale convulsies (familiaal)
epilepsie met grandmalaanvallen bij ontwaken
juveniele:
• absence epilepsie
• myoklonische epilepsie [impulsieve petit mal]
niet-specifieke epileptische aanvallen:
• atonisch
• klonisch
• myoklonisch
• tonisch
• tonisch-klonisch

Fo
r

ed

uc

at

io

G40.3

na

aanvallen met bewustzijnsverandering, vaak met automatismen
complexe partiële aanvallen overgaand in secundair gegeneraliseerde aanvallen

G40.4

VI.14

overige vormen van gegeneraliseerde epilepsie en epileptische syndromen
epilepsie met:
• myoklonisch-astatische aanvallen
• myoklonische absences
infantiele spasmen
salaamkrampen
symptomatische myoklonische-encefalopathie, vroeg optredend
syndroom van Lennox-Gastaut
syndroom van West

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)
G40.5

speciale epileptische syndromen

on
ly

epilepsia partialis continua [Kozhevnikof]
epileptische aanvallen verband houdend met:
• alcohol
• geneesmiddelen
• hormonale veranderingen
• slaaponthouding
• stress
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
grandmalaanvallen (met of zonder petit mal), niet-gespecificeerd

G40.7

petit mal zonder grandmalaanvallen, niet-gespecificeerd

G40.8

overige gespecificeerde vormen van epilepsie

se
s

G40.6

epileptische:
• aanvallen NNO
• convulsies NNO
• stuipen NNO

ur

epilepsie, niet-gespecificeerd

lp

G40.9

po

vormen van epilepsie en epileptische syndromen, waarvan niet is vastgesteld of zij
focaal of gegeneraliseerd zijn

status epilepticus

G41.0

grand mal status epilepticus

na

G41

petit mal status epilepticus

at

G41.1

io

tonisch-klonische status epilepticus
Exclusie: epilepsia partialis continua [Kozhevnikof] (G40.5)

epileptische absence status
complexe partiële status epilepticus

G41.8

overige gespecificeerde vormen van status epilepticus

ed

uc

G41.2

status epilepticus, niet-gespecificeerd

G43

migraine
Exclusie: hoofdpijn NNO (R51)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX
om geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel
oorzaak is.

Fo
r

G41.9

G43.0

migraine zonder aura [gewone migraine]

VI.15

HOOFDSTUK VI.
G43.1

migraine met aura [klassieke migraine]

G43.2

status migrainosus

G43.3

gecompliceerde migraine

G43.8

overige gespecificeerde vormen van migraine

migraine, niet-gespecificeerd

G44

overige hoofdpijnsyndromen

G44.0

lp

atypische aangezichtspijn (G50.1)
hoofdpijn NNO (R51)
trigeminusneuralgie (G50.0)

na

Exclusie:

ur

G43.9

po

oftalmoplegische migraine
retinale migraine

se
s

on
ly

migraine:
• aura zonder hoofdpijn
• basilair
• equivalent
• familiaal hemiplegisch
• met:
• acuut ontstaan aura
• typisch aura
• verlengd aura

clusterhoofdpijnsyndroom

G44.1

at

io

chronische paroxismale hemicranie
clusterhoofdpijn:
• chronisch
• episodisch

vasculaire hoofdpijn, niet elders geclassificeerd

uc

vasculaire hoofdpijn NNO

G44.2

spanningshoofdpijn

ed

chronische spanningshoofdpijn
episodische spanningshoofdpijn

Fo
r

G44.3
G44.4

chronische posttraumatische hoofdpijn

hoofdpijn ten gevolge van geneesmiddelengebruik, niet elders
geclassificeerd
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

G44.8

overige gespecificeerde hoofdpijnsyndromen

G45

'transient (cerebral) ischaemic attacks' [TIA] en verwante
syndromen
Exclusie:

VI.16

neonatale cerebrale-ischemie (P91.0)

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)
vertebrobasilarissyndroom

G45.1

arteria-carotissyndroom (hemisferisch)

G45.2

multipele en bilaterale precerebrale arteriesyndromen

G45.3

amaurosis fugax

G45.4

transient global amnesia
Exclusie:

on
ly

G45.0

amnesie NNO (R41.3)

overige gespecificeerde 'transient (cerebral) ischaemic attacks' [TIA] en
verwante syndromen

G45.9

'transient (cerebral) ischaemic attack' [TIA], niet-gespecificeerd

po

spasme van cerebrale arterie
voorbijgaande cerebrale-ischemie NNO

se
s

G45.8

vasculaire syndromen van hersenen bij cerebrovasculaire ziekten
(I60-I67†)

G46.0*

arteria-cerebri-mediasyndroom (I66.0†)

G46.1*

arteria-cerebri-anteriorsyndroom (I66.1†)

G46.2*

arteria-cerebri-posteriorsyndroom (I66.2†)

G46.3*

vasculair syndroom van hersenstam (I60-I67†)

uc

at

io

syndroom (van):
• Benedikt
• Claude
• Foville
• Millard-Gubler
• Wallenberg
• Weber

na

lp

ur

G46*

vasculair syndroom van cerebellum (I60-I67†)

ed

G46.4*

zuiver motorisch lacunair syndroom (I60-I67†)

G46.6*

zuiver sensorisch lacunair syndroom (I60-I67†)

Fo
r

G46.5*

G46.7*

overige lacunaire syndromen (I60-I67†)

G46.8*

overige vasculaire syndromen van hersenen bij cerebrovasculaire ziekten
(I60-I67†)

VI.17

HOOFDSTUK VI.

slaapstoornissen
Exclusie:

nachtelijke angst (F51.4)
nachtmerries (F51.5)
niet-organische slaapstoornissen (F51.-)
pavor nocturnus (F51.4)
slaapwandelen (F51.3)

inslaap- en doorslaapstoornissen [insomnie]

G47.1

stoornissen met bovenmatige slaperigheid [hypersomnia]

G47.2

stoornissen in slaap-waakritme
late-slaapfasesyndroom
onregelmatig slaap-waakpatroon

G47.3

slaapapneu

ur

po

slaapapneu:
• centraal
• obstructief
Exclusie: Pickwick-syndroom (E66.2)
slaapapneu van pasgeborene (P28.3)

se
s

G47.0

on
ly

G47

narcolepsie en kataplexie

G47.8

overige gespecificeerde slaapstoornissen

lp

G47.4

slaapstoornis, niet-gespecificeerd

io

G47.9

na

syndroom van Kleine-Levin

uc

at

aandoeningen van zenuwen, zenuwwortels en
zenuwplexus
(G50-G59)
neuralgie
NNO (M79.2)
neuritis
perifere neuritis bij zwangerschap (O26.8)
radiculitis NNO (M54.1)
verse traumatische aandoeningen van zenuwen, zenuwwortels en zenuwplexus
- zie zenuwletsel naar lichaamsregio

Fo
r

ed

Exclusie:

G50

aandoeningen van nervus trigeminus
Inclusie: aandoeningen van vijfde hersenzenuw [n. V]

G50.0

trigeminusneuralgie
syndroom van paroxismale aangezichtspijn
tic douloureux

G50.1

atypische aangezichtspijn

G50.8

overige gespecificeerde aandoeningen van nervus trigeminus

VI.18

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)
G50.9

aandoening van nervus trigeminus, niet-gespecificeerd

G51

aandoeningen van nervus facialis
Inclusie:
Bell's palsy

on
ly

G51.0

aandoeningen van zevende hersenzenuw [n. VII]

facialisparalyse NNO
facialisparalyse (hangend)(verzwakt) door laesie van perifere motorische
neuronen
Exclusie: facialisparalyse (hangend)(verzwakt) door laesie van centrale
motorische neuronen (G83.6)
Exclusie:
G51.2

se
s

ganglionitis geniculata

postherpetische ganglionitis-geniculata (B02.2†)

syndroom van Melkersson
syndroom van Melkersson-Rosenthal

po

G51.1

klonische hemifacialisspasme

G51.4

myokymie van aangezichtsspieren

G51.8

overige gespecificeerde aandoeningen van nervus facialis

G51.9

aandoening van nervus facialis, niet-gespecificeerd

G52

aandoeningen van overige hersenzenuwen
aandoeningen van:
• nervus vestibulocochlearis [n. VIII] (H93.3)
• nervus opticus [n. II] (H46, H47.0)
paralytisch strabismus door zenuwuitval (H49.0-H49.2)

G52.0

at

io

Exclusie:

na

lp

ur

G51.3

aandoeningen van nervus olfactorius

uc

aandoening van eerste hersenzenuw [n. I]

G52.1

aandoeningen van nervus glossopharyngeus

ed

aandoening van negende hersenzenuw [n. IX]
neuralgia glossopharyngea

Fo
r

G52.2

G52.3

G52.7

aandoeningen van nervus vagus
aandoening van tiende hersenzenuw [n. X]
aandoeningen van nervus hypoglossus
aandoening van twaalfde hersenzenuw [n. XII]
aandoeningen van multipele hersenzenuwen
polyneuritis cranialis

G52.8

aandoeningen van overige gespecificeerde hersenzenuwen

G52.9

aandoening van hersenzenuw, niet-gespecificeerd

VI.19

HOOFDSTUK VI.

aandoeningen van hersenzenuwen bij elders geclassificeerde ziekten

G53.0*

neuralgie na herpes zoster (B02.2†)
postherpetische:
• ganglionitis geniculata
• trigeminusneuralgie

on
ly

G53*

multipele hersenzenuwverlammingen bij elders geclassificeerde
infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99†)

G53.2*

multipele hersenzenuwverlammingen bij sarcoïdose (D86.8†)

G53.3*

multipele hersenzenuwverlammingen bij neoplasma (C00-D48†)

G53.8*

overige aandoeningen van hersenzenuwen bij elders geclassificeerde
overige ziekten

G54

aandoeningen van zenuwwortel en zenuwplexus

aandoeningen van tussenwervelschijven (M50-M51)
neuralgie of neuritis NNO (M79.2)
neuritis of radiculitis:
• brachiaal NNO (M54.1)
• lumbaal NNO (M54.1)
• lumbosacraal NNO (M54.1)
• thoracaal NNO (M54.1)
radiculitis NNO (M54.1)
radiculopathie NNO (M54.1)
spondylose (M47.-)
verse traumatische aandoeningen van zenuwwortel en zenuwplexus
- zie zenuwletsel naar lichaamsregio

aandoeningen van plexus brachialis

at

G54.0

io

na

lp

ur

Exclusie:

po

se
s

G53.1*

uc

thoracic outlet syndrome
aandoeningen van plexus lumbosacralis

G54.2

aandoeningen van cervicale wortel, niet elders geclassificeerd

ed

G54.1

aandoeningen van thoracale wortel, niet elders geclassificeerd

G54.4

aandoeningen van lumbosacrale wortel, niet elders geclassificeerd

Fo
r

G54.3

G54.5

neuralgische amyotrofie
neuritis van schoudergordel
syndroom van Parsonage-Aldren-Turner

G54.6

fantoomsensaties van ledematen met pijn

G54.7

fantoomsensaties van ledematen zonder pijn
fantoomsensaties van ledematen NNO

VI.20

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)
overige gespecificeerde aandoeningen van zenuwwortel en zenuwplexus

G54.9

aandoening van zenuwwortel en zenuwplexus, niet-gespecificeerd

G55*

compressie van zenuwwortel en zenuwplexus bij elders geclassificeerde
ziekten

G55.0*

compressie van zenuwwortel en zenuwplexus bij neoplasma (C00-D48†)

G55.1*

compressie van zenuwwortel en zenuwplexus bij aandoeningen van
tussenwervelschijven (M50-M51†)

G55.2*

compressie van zenuwwortel en zenuwplexus bij spondylose (M47.-†)

G55.3*

compressie van zenuwwortel en zenuwplexus bij overige dorsopathieën
(M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)

G55.8*

compressie van zenuwwortel en zenuwplexus bij elders geclassificeerde
overige ziekten

G56

mononeuropathieën van bovenste extremiteit
Exclusie: verse traumatische-zenuwaandoening - zie zenuwletsel naar
lichaamsregio

G56.0

carpale-tunnelsyndroom

G56.1

overige aandoeningen van nervus medianus

G56.2

aandoening van nervus ulnaris

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

G54.8

io

'spätneuritis' van nervus ulnaris

aandoening van nervus radialis

G56.8

overige gespecificeerde mononeuropathieën van bovenste extremiteit

uc

at

G56.3

interdigitaal neuroom van bovenste extremiteit

mononeuropathie van bovenste extremiteit, niet-gespecificeerd

ed

G56.9

G57

mononeuropathieën van onderste extremiteit

Fo
r

Exclusie:

G57.0

G57.1

verse traumatische-zenuwaandoening - zie zenuwletsel naar
lichaamsregio

aandoening van nervus ischiadicus
Exclusie:

ischias:
• NNO (M54.3)
• door aandoening van tussenwervelschijf (M51.1)

meralgia paraesthetica
syndroom van nervus cutaneus femoris lateralis

G57.2

aandoening van nervus femoralis

VI.21

HOOFDSTUK VI.
G57.3

aandoening van nervus peroneus en vertakkingen

G57.4

aandoening van nervus tibialis

G57.5

tarsale-tunnelsyndroom

G57.6

aandoening van nervus plantaris

on
ly

peroneusparalyse

metatarsalgie van Morton

overige gespecificeerde mononeuropathieën van onderste extremiteit
interdigitaal neuroom van onderste extremiteit

se
s

G57.8

mononeuropathie van onderste extremiteit, niet-gespecificeerd

G58

overige mononeuropathieën

G58.0

intercostale neuropathie

G58.7

mononeuritis multiplex

G58.8

overige gespecificeerde mononeuropathieën

G58.9

mononeuropathie, niet-gespecificeerd

G59*

mononeuropathie bij elders geclassificeerde ziekten

G59.0*

diabetische mononeuropathie (E10-E14† met gemeenschappelijk vierde
teken .4)

G59.8*

overige mononeuropathieën bij elders geclassificeerde ziekten

at

io

na

lp

ur

po

G57.9

uc

polyneuropathieën en overige aandoeningen van perifeer
zenuwstelsel
(G60-G64)
neuralgie NNO (M79.2)
neuritis NNO (M79.2)
perifere neuritis bij zwangerschap (O26.8)
radiculitis NNO (M54.1)

Fo
r

ed

Exclusie:

G60

hereditaire en idiopathische neuropathie

G60.0

hereditaire motorische- en sensorische-neuropathie

VI.22

hereditaire motorische- en sensorische-neuropathie, type I-IV
infantiele hypertrofische-neuropathie
peroneale spieratrofie (axonaal type)(hypertrofisch type)
syndroom van Roussy-Lévy
ziekte van:
• Charcot-Marie-Tooth
• Déjerine-Sottas

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)
ziekte van Refsum

G60.2

neuropathie in verband met hereditaire ataxie

G60.3

idiopathische progressieve neuropathie

G60.8

overige gespecificeerde hereditaire- en idiopathische neuropathieën

on
ly

G60.1

se
s

sensorische neuropathie:
• dominant erfelijk
• recessief erfelijk
syndroom van Nelaton
ziekte van Morvan

hereditaire en idiopathische neuropathie, niet-gespecificeerd

G61

inflammatoire polyneuropathie

G61.0

syndroom van Guillain-Barré

po

G60.9

G61.1

ur

acute (post)infectieuze polyneuritis
Miller-Fisher-syndroom
serumneuropathie

lp

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven
overige gespecificeerde inflammatoire polyneuropathieën

G61.9

inflammatoire polyneuropathie, niet-gespecificeerd

G62

overige polyneuropathieën

G62.0

polyneuropathie ten gevolge van geneesmiddelengebruik

at

io

na

G61.8

uc

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
alcoholische polyneuropathie

G62.2

polyneuropathie door overige toxische-agentia

ed

G62.1

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om toxisch
agens aan te geven

Fo
r

G62.8

G62.9

overige gespecificeerde polyneuropathieën
polyneuropathie ten gevolge van straling
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

polyneuropathie, niet-gespecificeerd
neuropathie NNO

G63*

polyneuropathie bij elders geclassificeerde ziekten

VI.23

HOOFDSTUK VI.
polyneuropathie bij elders geclassificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

on
ly

polyneuropathie (bij):
• bof (B26.8†)
• difterie (A36.8†)
• herpes zoster (B02.2†)
• late syfilis (A52.1†)
• late syfilis, congenitaal (A50.4†)
• lepra (A30.-†)
• Lyme-ziekte (A69.2†)
• mononucleosis infectiosa (B27.-†)
• postherpetisch (B02.2†)
• tuberculose (A17.8†)

se
s

G63.0*

polyneuropathie bij neoplasma (C00-D48†)

G63.2*

diabetische polyneuropathie (E10-E14† met gemeenschappelijk vierdeteken .4)

G63.3*

polyneuropathie bij overige endocriene ziekten en stofwisselingsstoornissen
(E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†)

G63.4*

polyneuropathie bij voedingsdeficiëntie (E40-E64†)

G63.5*

polyneuropathie bij systeemziekten van bindweefsel (M30-M35†)

G63.6*

polyneuropathie bij overige aandoeningen van bot-spierstelsel (M00-M25†,
M40-M96†)

G63.8*

polyneuropathie bij elders geclassificeerde overige ziekten

io

na

lp

ur

po

G63.1*

at

uremische neuropathie (N18.5†)

G64

overige aandoeningen van perifeer zenuwstelsel

uc

aandoening van perifeer zenuwstelsel NNO

ed

ziekten van neuromusculaire overgang en spieren
(G70-G73)

Fo
r

G70

G70.0

G70.1

myasthenia gravis en andere neuromusculaire aandoeningen
Exclusie:

botulisme (A05.1)
voorbijgaande neonatale myasthenia gravis (P94.0)

myasthenia gravis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
toxische neuromusculaire aandoeningen
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om toxisch
agens aan te geven

VI.24

G70.2

congenitale en ontwikkelingsmyasthenie

G70.8

overige gespecificeerde neuromusculaire aandoeningen

G70.9

neuromusculaire aandoening, niet-gespecificeerd

G71

primaire spieraandoeningen
Exclusie:

spierdystrofie

se
s

G71.0

arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
myositis (M60.-)
stofwisselingsstoornissen (E70-E90)

on
ly

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)

myotone aandoeningen

dystrophia myotonica [Steinert]
myotonia congenita:
• NNO
• dominant [Thomsen]
• recessief [Becker]
myotonie:
• chondrodystrofisch
• door geneesmiddelen
• symptomatisch
neuromyotonie [Isaacs]
pramyotonia congenita
pseudomyotonie
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is

Fo
r

ed

uc

at

io

G71.1

na

lp

ur

po

spierdystrofie:
• autosomaal recessief, op kinderleeftijd, gelijkend op Duchenne of Becker
• benigne [Becker]
• benigne scapuloperoneaal met vroege contracturen [Emery-Dreifuss]
• distaal
• ernstig [Duchenne]
• facioscapulohumeraal
• schouder- en bekkengordel
• oculair
• oculofaryngeaal
• scapuloperoneaal
Exclusie: congenitale spierdystrofie:
• NNO (G71.2)
• met specifieke morfologische-afwijkingen van spiervezel (G71.2)

VI.25

HOOFDSTUK VI.
congenitale myopathieën

se
s

central-core-disease
congenitale spierdystrofie:
• NNO
• met specifieke morfologische-afwijkingen van spiervezel
fibre-type disproportion
minicore disease
multicore disease
myopathie:
• myotubulair (centronucleair)
• nemaline lichaampjes

on
ly

G71.2

mitochondriën myopathie, niet elders geclassificeerd

G71.8

overige gespecificeerde primaire spieraandoeningen

G71.9

primaire spieraandoening, niet-gespecificeerd

po

G71.3

hereditaire myopathie NNO

overige myopathieën
Exclusie: arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
dermatopolymyositis (M33.-)
ischemisch spierinfarct (M62.2)
myositis (M60.-)
polymyositis (M33.2)

G72.0

myopathie ten gevolge van geneesmiddelengebruik

na

lp

ur

G72

io

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
alcoholische myopathie

G72.2

myopathie door overige toxische agentia

at

G72.1

uc

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om toxisch
agens aan te geven

periodieke paralyse

Fo
r

ed

G72.3

periodieke paralyse (familiaal):
• hyperkaliëmisch
• hypokaliëmisch
• myotoon
• normokaliëmisch

G72.4

inflammatoire myopathie, niet elders geclassificeerd

G72.8

overige gespecificeerde myopathieën

G72.9

myopathie, niet-gespecificeerd

G73*

aandoeningen van neuromusculaire overgang en spieren bij elders
geclassificeerde ziekten

VI.26

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)
G73.0*

myasthene syndromen bij endocriene ziekten
myasthene syndromen bij:
• diabetische amyotrofie (E10-E14† met gemeenschappelijk vierde-teken .4)
• thyrotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)
syndroom van Eaton-Lambert (C00-D48†)

G73.2*

overige myasthene syndromen bij neoplasma (C00-D48†)

G73.3*

myasthene syndromen bij elders geclassificeerde overige ziekten

G73.4*

myopathie bij elders geclassificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

G73.5*

myopathie bij endocriene ziekten

G73.6*

se
s

po

ur

myopathie bij:
• hyperparathyroïdie (E21.0-E21.3†)
• hypoparathyroïdie (E20.-†)
thyrotoxische myopathie (E05.-†)

on
ly

G73.1*

myopathie bij stofwisselingsstoornissen

myopathie bij elders geclassificeerde overige ziekten

na

G73.7*

lp

myopathie bij:
• glycogeenstapelingsziekten (E74.0†)
• vetstapelingsziekten (E75.-†)

at

io

myopathie bij:
• lupus erythematodes disseminatus (M32.1†)
• reumatoïde artritis (M05-M06†)
• sclerodermie (M34.8†)
• siccasyndroom [Sjögren] (M35.0†)

cerebral palsy

ed

G80

uc

cerebral palsy en overige paralytische-syndromen
(G80-G83)
Exclusie:

Fo
r

G80.0

G80.1

hereditaire spastische-paraplegie (G11.4)

quadraplegische 'cerebral palsy', spastisch
tetraplegische 'cerebral palsy', spastisch
diplegische 'cerebral palsy', spastisch
spastische 'cerebral palsy' NNO

G80.2

hemiplegische 'cerebral palsy', spastisch

G80.3

dyskinetische 'cerebral palsy'
dystone 'cerebral palsy'

G80.4

atactische 'cerebral palsy'

VI.27
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G80.8

overige gespecificeerde vormen van 'cerebral palsy'
gemengde 'cerebral palsy'-syndromen

G80.9

'cerebral palsy', niet-gespecificeerd

G81

on
ly

'cerebral palsy' NNO

hemiplegie

G81.0

se
s

Deze categorie dient alleen als primaire code te worden gebruikt als hemiplegie
(totaal)(partieel) zonder verdere specificatie wordt vermeld of als oud of lang
bestaand maar zonder gespecificeerde oorzaak wordt omschreven. Deze
categorie dient ook voor gebruik bij meervoudige codering om het type
hemiplegie, onafhankelijk van de oorzaak, aan te geven.
Exclusie: congenitale paralyse en 'cerebral palsy' (G80.-)
hypotone hemiplegie

G81.1

po

hemiplegia flaccida
hypertone hemiplegie

hemiplegie, niet-gespecificeerd

G82

paraplegie en tetraplegie

lp

G81.9

ur

spastische hemiplegie

G82.0

at

io

na

Deze categorie dient alleen als primaire code te worden gebruikt als de
vermelde aandoening zonder verdere specificatie wordt vermeld of als
oud of lang bestaand maar zonder gespecificeerde oorzaak wordt
omschreven. Deze categorie dient ook voor gebruik bij meervoudige
codering om het type paraplegie of tetraplegie, onafhankelijk van de
oorzaak, aan te geven.
Exclusie: congenitale paralyse en 'cerebral palsy' (G80.-)
hypotone paraplegie

uc

paraplegia flaccida
G82.1

hypertone paraplegie

ed

spastische paraplegie

G82.2

paraplegie, niet-gespecificeerd

Fo
r

paralyse van beide benen NNO
paraplegie (laag) NNO

G82.3

G82.4

hypotone tetraplegie
tetraplegia flaccida
hypertone tetraplegie
spastische tetraplegie

G82.5

tetraplegie, niet-gespecificeerd
quadriplegie NNO

VI.28
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G83

overige paralytische syndromen

G83.0

on
ly

Deze categorie dient alleen als primaire code te worden gebruikt als de vermelde
aandoening zonder verdere specificatie wordt vermeld of als oud of lang
bestaand maar zonder gespecificeerde oorzaak wordt omschreven. Deze
categorie dient ook voor gebruik bij meervoudige codering om het type paralyse,
onafhankelijk van de oorzaak, aan te geven.
Inclusie: paralyse (totaal)(partieel), behalve indien klasseerbaar onder
G80-G82
diplegia van armen

G83.1

se
s

diplegie (hoog)
paralyse van beide armen
monoplegie van been
paralyse van been
monoplegie van arm

po

G83.2

monoplegie, niet-gespecificeerd

G83.4

cauda equinasyndroom

lp

G83.3

ur

paralyse van arm

neurogene blaas door cauda-equinasyndroom
Exclusie: cord bladder NNO (G95.8)
locked-in syndroom

G83.6

facialisparalyse door centrale motorische neuronen

na

G83.5

G83.8

at

io

facialisparalyse (hangend)(verzwakt) door laesie van centrale motorische neuronen
Exclusie: Bell's palsy (G51.0)
laesie van perifere motorische neuronen (G51.0)
overige gespecificeerde paralytische syndromen

uc

paralyse van Todd (postepileptisch)

paralytisch syndroom, niet-gespecificeerd

ed

G83.9

Fo
r

overige aandoeningen van zenuwstelsel
(G90-G99)
G90

G90.0

aandoeningen van autonoom zenuwstelsel
Exclusie:

disfunctie van autonoom zenuwstelsel door alcoholgebruik (G31.2)

perifere autonome-neuropathie, idiophatisch
sinus-caroticussyncope

G90.1

familiale dysautonomie [Riley-Day]
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G90.2

syndroom van Horner

G90.4

dysreflexiesyndroom van autonoom zenuwstelsel

G90.5

complex regionaal pijnsyndroom type 1 (CRPS-1)
sympatische reflexdystrofie

G90.6

complex regionaal pijnsyndroom type 2 (CRPS-2)
causalgie

on
ly

syndroom van Bernard(-Horner)

complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), overig en niet-gespcificeerd type

G90.8

overige gespecificeerde aandoeningen van autonoom zenuwstelsel

G90.9

aandoening van autonoom zenuwstelsel, niet-gespecificeerd

G91

hydrocefalie

ur

verworven hydrocefalie
hydrocefalie:
• congenitaal (Q03.-)
• ten gevolge van congenitale toxoplasmose (P37.1)
• verworven, van pasgeborene (P91.7)

lp

Inclusie:
Exclusie:

po

se
s

G90.7

communicerende hydrocefalie

G91.1

obstructieve hydrocefalie

G91.2

'normal-pressure'-hydrocefalie

G91.3

posttraumatische, niet nader gespecificeerde hydrocefalie

G91.8

overige gespecificeerde vormen van hydrocefalie

uc

at

io

na

G91.0

hydrocefalie, niet-gespecificeerd

G92

toxische encefalopathie

ed

G91.9

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
toxisch agens aan te geven

Fo
r

G93

G93.0

VI.30

overige hersenaandoeningen

cerebrale cysten
arachnoïdale cyste
porencefalische cyste, verworven
Exclusie: congenitale cerebrale cysten (Q04.6)
verworven periventriculaire cysten van pasgeborene (P91.1)

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)
hersenschade door zuurstofgebrek [anoxie], niet elders geclassificeerd

G93.2

benigne intracraniële hypertensie
Exclusie:

G93.3

als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00-O07,
O08.8)
• chirurgische en medische behandeling (T80-T88)
• zwangerschap of bevalling (O29.2, O74.3, O89.2)
neonatale anoxie (P21.9)

hypertensieve encefalopathie (I67.4)

vermoeidheidssyndroom na virusinfectie
myalgische encefalomyelitis
encefalopathie, niet-gespecificeerd
Exclusie:

compressie van hersenen

ur

G93.5

encefalopathie:
• alcoholisch (G31.2)
• toxisch (G92)

po

G93.4

on
ly

Exclusie:

se
s

G93.1

hersenoedeem
Exclusie:

hersenoedeem door geboortetrauma (P11.0)
traumatisch hersenoedeem (S06.1)

syndroom van Reye

io

G93.7

na

G93.6

lp

compressie
van hersenen of hersenstam
herniatie
Exclusie: traumatische compressie van hersenen (diffuus) (S06.2)
traumatische compressie van hersenen (diffuus) focaal (S06.3)

overige gespecificeerde hersenaandoeningen

uc

G93.8

at

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

ed

encefalopathie na bestraling
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

hersenaandoening, niet-gespecificeerd

G94*

overige hersenaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

Fo
r

G93.9

G94.0*

hydrocefalie bij elders geclassificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen (A00-B99†)

G94.1*

hydrocefalie bij neoplasma (C00-D48†)

G94.2*

hydrocefalie bij elders geclassificeerde overige ziekten

G94.3*

encefalopathie bij elders geclassificeerde ziekten
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G94.8*

overige gespecificeerde hersenaandoeningen bij elders geclassificeerde
ziekten

G95

overige ziekten van ruggenmerg
myelitis (G04.-)

G95.0

syringomyelie en syringobulbie

G95.1

vasculaire myelopathieën

on
ly

Exclusie:

po

se
s

acute infarcering van ruggenmerg (embolisch)(niet-embolisch)
arteriële trombose van ruggenmerg
hematomyelie
niet-pyogene intraspinale-flebitis en -tromboflebitis
ruggenmergoedeem
subacute necrotische-myelopathie
Exclusie: intraspinale flebitis en tromboflebitis, behalve niet-pyogene
vorm (G08)
compressie van ruggenmerg, niet-gespecificeerd

G95.8

overige gespecificeerde ziekten van ruggenmerg

ur

G95.2

uc

at

io

na

lp

cord bladder NNO
myelopathie:
• door geneesmiddelen
• door straling
spinale blaas NNO
Exclusie: neurogene blaas:
• NNO (N31.9)
• door cauda equinasyndroom (G83.4)
neuromusculaire disfunctie van blaas zonder vermelding van
ruggenmergaandoening (N31.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om uitwendig
agens aan te geven
G95.9

ziekte van ruggenmerg, niet-gespecificeerd
myelopathie NNO

overige aandoeningen van centraal zenuwstelsel

ed

G96

G96.0

liquorlekkage

Fo
r

Exclusie:

G96.1

na liquorpunctie (G97.0)

aandoeningen van hersen- en ruggenmergvliezen, niet elders geclassificeerd
meningeale adhesies (cerebraal)(spinaal)

G96.8

overige gespecificeerde aandoeningen van centraal zenuwstelsel

G96.9

aandoening van centraal zenuwstelsel, niet-gespecificeerd

G97

aandoeningen van zenuwstelsel na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd

VI.32

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL (G00-G99)
liquorlekkage na liquorpunctie

G97.1

overige reactie op liquorpunctie

G97.2

intracraniale hypotensie na aanleggen van ventrikelshunt

G97.8

overige gespecificeerde aandoeningen van zenuwstelsel na medische
verrichting

G97.9

aandoening van zenuwstelsel na medische verrichting, niet-gespecificeerd

G98

overige aandoeningen van zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd

se
s

on
ly

G97.0

aandoening van zenuwstelsel NNO
artropathie van Charcot† (M14.6*)

overige aandoeningen van zenuwstelsel bij elders geclassificeerde
ziekten

G99.0*

autonome neuropathie bij endocriene ziekten en stofwisselingsstoornissen

po

G99*

ur

amyloïde autonome neuropathie (E85.-†)
diabetische autonome neuropathie (E10-E14† met gemeenschappelijk vierde-teken .4)
overige aandoeningen van autonoom zenuwstelsel bij elders geclassificeerde
overige ziekten

G99.2*

myelopathie bij elders geclassificeerde ziekten

na

lp

G99.1*

overige gespecificeerde aandoeningen van zenuwstelsel bij elders
geclassificeerde ziekten

uc

G99.8*

at

io

compressiesyndromen van arteria spinalis anterior en arteria vertebralis (M47.0†)
myelopathie bij:
• aandoeningen van tussenwervelschijf (M50.0†, M51.0†)
• neoplasma (C00-D48†)
• spondylose (M47.-†)

Fo
r

ed

paralyse door uremie (N18.5†)

VI.33

Fo
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at

uc

ed

se
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ur
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na
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HOOFDSTUK VI.

VI.34

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)

VII. Ziekten van oog en adnexen (H00-H59)
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode
(P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)
complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (O00-O99)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
(Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
nieuwvormingen (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)

po

se
s

on
ly

Exclusie:

io

na

lp

ur

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
H00-H06 aandoeningen van ooglid, traanapparaat en orbita
H10-H13 aandoeningen van conjunctiva
H15-H22 aandoeningen van sclera, cornea, iris en corpus ciliare
H25-H28 aandoeningen van lens
H30-H36 aandoeningen van choroidea en retina
H40-H42 glaucoom
H43-H45 aandoeningen van corpus vitreum en oogbol
H46-H48 aandoeningen van nervus opticus en optische banen
H49-H52 aandoeningen van oogspieren en stoornissen in binoculaire oogbewegingen,
accommodatie en refractie
H53-H54 visuele stoornissen en blindheid
H55-H59 overige aandoeningen van oog en adnexen

Fo
r

ed

uc

at

Asterisk-categorieën in dit hoofdstuk
H03* aandoeningen van ooglid bij elders geclassificeerde ziekten
H06* aandoeningen van traanapparaat en orbita bij elders geclassificeerde ziekten
H13* aandoeningen van conjunctiva bij elders geclassificeerde ziekten
H19* aandoeningen van sclera en cornea bij elders geclassificeerde ziekten
H22* aandoeningen van iris en corpus ciliare bij elders geclassificeerde ziekten
H28* cataract en overige aandoeningen van lens bij elders geclassificeerde ziekten
H32* choroïdoretinale aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
H36* aandoeningen van retina bij elders geclassificeerde ziekten
H42* glaucoom bij elders geclassificeerde ziekten
H45* aandoeningen van corpus vitreum en oogbol bij elders geclassificeerde ziekten
H48* aandoeningen van nervus opticus en optische banen bij elders geclassificeerde
ziekten
H58* overige aandoeningen van oog en adnexen bij elders geclassificeerde ziekten

VII.1

HOOFDSTUK VII.

H00

hordeolum en chalazion

H00.0

hordeolum en overige diepe-ontstekingen van ooglid
abces
furunkel
strontje

H00.1

chalazion

H01

overige ontstekingen van ooglid

H01.0

blefaritis
Exclusie:

niet-infectieuze dermatosen van ooglid

van ooglid

lp

dermatitis:
• allergisch
• contact
• eczemateus
discoïde lupus erythematodes
xeroderma

po

blefaroconjunctivitis (H10.5)

ur

H01.1

se
s

van ooglid

overige gespecificeerde ontstekingen van ooglid

H01.9

ontsteking van ooglid, niet-gespecificeerd

H02

overige aandoeningen van ooglid

at

congenitale afwijkingen van ooglid (Q10.0-Q10.3)

entropion en trichiasis van ooglid

uc

H02.0

io

na

H01.8

Exclusie:

ectropion van ooglid

H02.2

lagoftalmie

ed

H02.1

blepharochalasis

H02.4

ptosis van ooglid

Fo
r

H02.3

H02.5

VII.2

on
ly

aandoeningen van ooglid, traanapparaat en orbita
(H00-H06)

overige aandoeningen die functie van ooglid beïnvloeden
ankyloblefaron
blepharophimosis
ooglidretractie
Exclusie: blefarospasme (G24.5)
tic (stoornis):
• NNO (F95.9)
• organische oorsprong (G25.6)
• psychogeen (F95.-)

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)
H02.6

xanthelasma van ooglid

H02.7

overige degeneratieve aandoeningen van ooglid en perioculair gebied

H02.8

van ooglid

overige gespecificeerde aandoeningen van ooglid
hypertrichose van ooglid
in ooglid achtergebleven corpus alienum

on
ly

chloasma
madarosis
vitiligo

aandoening van ooglid, niet-gespecificeerd

H03*

aandoeningen van ooglid bij elders geclassificeerde ziekten

H03.0*

parasitaire infestatie van ooglid bij elders geclassificeerde ziekten

se
s

H02.9

H03.1*

lp

ur

po

dermatitis van ooglid door Demodex-species (B88.0†)
parasitaire infestatie van ooglid bij:
• leishmaniasis (B55.-†)
• loiasis (B74.3†)
• onchocerciasis (B73†)
• phthiriasis (B85.3†)

betrokkenheid van ooglid bij elders geclassificeerde overige
infectieziekten

betrokkenheid van ooglid bij elders geclassificeerde overige ziekten

uc

H03.8*

at

io

na

betrokkenheid van ooglid bij:
• framboesia (A66.-†)
• herpes zoster (B02.3†)
• herpesvirusinfectie [herpes simplex] (B00.5†)
• lepra (A30.-†)
• molluscum contagiosum (B08.1†)
• tuberculose (A18.4†)
betrokkenheid van ooglid bij impetigo (L01.0†)

aandoeningen van traanapparaat
Exclusie: congenitale afwijkingen van traanapparaat (Q10.4-Q10.6)

ed

H04

H04.0

dacryoadenitis

Fo
r

chronische vergroting van traanklier

H04.1

H04.2

overige aandoeningen van traanklier
dacryops
droge-ogensyndroom
traanklieratrofie
traankliercyste
epiphora

VII.3
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H04.3

acute en niet-gespecificeerde ontsteking van traanwegen

chronische ontsteking van traanwegen
canaliculitis lacrimalis
dacryocystitis
lacrimale mucokèle

H04.5

chronisch

stenose en insufficiëntie van traanwegen

se
s

H04.4

po

dacryoliet
eversie van punctum lacrimale
stenose van:
• canaliculus lacrimalis
• ductus nasolacrimalis
• saccus lacrimalis

overige veranderingen van traanwegen

ur

H04.6

on
ly

canaliculitis lacrimalis
dacryocystitis (flegmoneus)
acuut, subacuut of niet-gespecificeerd
dacryopericystitis
Exclusie: neonatale dacryocystitis (P39.1)

fistel van traanwegen

overige gespecificeerde aandoeningen van traanapparaat

H04.9

aandoening van traanapparaat, niet-gespecificeerd

H05

aandoeningen van orbita

na

lp

H04.8

Exclusie:

acute ontsteking van orbita

io

H05.0

congenitale afwijking van orbita (Q10.7)

at

abces
cellulitis
osteomyelitis
periostitis
tenonitis

uc

van orbita

chronische ontstekingsprocessen van orbita

ed

H05.1

granuloom van orbita

Fo
r

H05.2

H05.3

bepaalde vormen van exoftalmie
bloeding
van orbita
oedeem
verplaatsing van oogbol (lateraal) NNO
Exclusie: struma met exoftalmie NNO (E05.0)

misvorming van orbita
atrofie
exostose

H05.4

VII.4

enoftalmie

van orbita

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)
H05.5

achtergebleven (oud) corpus-alienum na penetrerende verwonding
van orbita
retrobulbair corpus-alienum

H05.8

overige gespecificeerde aandoeningen van orbita

on
ly

cyste van orbita
aandoening van orbita, niet-gespecificeerd

H06*

aandoeningen van traanapparaat en orbita bij elders geclassificeerde
ziekten

H06.0*

aandoeningen van traanapparaat bij elders geclassificeerde ziekten

H06.1*

parasitaire infestatie van orbita bij elders geclassificeerde ziekten

po

Echinococcus -infestatie van orbita (B67.-†)
myiasis van orbita (B87.2†)

se
s

H05.9

dysthyroïde exoftalmie (E05.-†)

H06.3*

overige aandoeningen van orbita bij elders geclassificeerde
ziekten

lp

ur

H06.2*

na

aandoeningen van conjunctiva
(H10-H13)

conjunctivitis
Exclusie: keratoconjunctivitis (H16.2)

H10.0

mucopurulente conjunctivitis

H10.1

acute atopische conjunctivitis

uc

at

io

H10

overige gespecificeerde acute conjunctivitis

H10.3

niet-gespecificeerde acute conjunctivitis

ed

H10.2

Exclusie:

ophthalmia neonatorum NNO (P39.1)

chronische conjunctivitis

H10.5

blefaroconjunctivitis

H10.8

overige gespecificeerde conjunctivitis

H10.9

conjunctivitis, niet-gespecificeerd

H11

overige aandoeningen van conjunctiva

Fo
r

H10.4

Exclusie:

keratoconjunctivitis (H16.2)

VII.5

HOOFDSTUK VII.
H11.0

pterygium
Exclusie:

H11.1

pseudopterygium (H11.8)

degeneraties van en afzettingen in conjunctiva

H11.2

on
ly

conjunctivale:
• argyrose [argyrie]
• concrementen
• pigmentatie
• xerosis NNO
littekens van conjunctiva

H11.3

se
s

symblefaron
conjunctivale bloeding
subconjunctivale bloeding

overige vaataandoeningen en cysten van conjunctiva

po

H11.4

overige gespecificeerde aandoeningen van conjunctiva
pseudopterygium

lp

H11.8

ur

conjunctivale:
• aneurysma
• hyperemie
• oedeem

aandoening van conjunctiva, niet-gespecificeerd

H13*

aandoeningen van conjunctiva bij elders geclassificeerde ziekten

H13.0*

Filaria-infectie van conjunctiva (B74.-†)

H13.1*

conjunctivitis bij elders geclassificeerde overige infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

at

io

na

H11.9

Fo
r

ed

uc

conjunctivitis (bij)(door):
• Acanthamoeba (B60.1†)
• Chlamydia (A74.0†)
• difterie (A36.8†)
• folliculair door adenovirus (acuut) (B30.1†)
• gonokokken (A54.3†)
• hemorragisch (acuut)(epidemisch) (B30.3†)
• herpes zoster (B02.3†)
• herpesvirus [herpes simplex] (B00.5†)
• meningokokken (A39.8†)
• Newcastle (B30.8†)

H13.2*

conjunctivitis bij elders geclassificeerde overige ziekten

H13.3*

pemfigoïd van oog (L12.-†)

H13.8*

overige aandoeningen van conjunctiva bij elders geclassificeerde ziekten

VII.6

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)

aandoeningen van sclera

H15.0

scleritis

H15.1

episcleritis

H15.8

overige gespecificeerde aandoeningen van sclera
sclerale ectasie
staphyloma aequatoriale
Exclusie: degeneratieve myopie (H44.2)
aandoening van sclera, niet-gespecificeerd

H16

keratitis

H16.0

ulcus corneae

H16.1

ur
lp

io

na

ulcus van:
• cornea:
• NNO
• centraal
• geperforeerd
• marginaal
• met hypopyon
• ringvormig
• Mooren

po

H15.9

se
s

H15

on
ly

aandoeningen van sclera, cornea, iris en corpus ciliare
(H15-H22)

overige oppervlakkige-keratitis zonder conjunctivitis

ed

uc

at

fotokeratitis
keratitis:
• areolair
• filamentosa
• nummulair
• punctata superficialis
• stellata
• striata
sneeuwblindheid

Fo
r

H16.2

H16.3

keratoconjunctivitis
keratoconjunctivitis:
• NNO
• door blootstelling
• flyctenulair
• neurotrofisch
ophthalmia nodosa
oppervlakkige keratitis met conjunctivitis
interstitiële en diepe keratitis

VII.7

HOOFDSTUK VII.
H16.4

neovascularisatie van cornea
pannus (van cornea)
vaatschimmen [ghost vessels] (van cornea)
overige gespecificeerde vormen van keratitis

H16.9

keratitis, niet-gespecificeerd

H17

littekens en troebelingen van cornea

H17.0

adherent leukoom

H17.1

overige vormen van centrale corneatroebeling

H17.8

overige gespecificeerde littekens en troebelingen van cornea

H17.9

litteken en troebeling van cornea, niet-gespecificeerd

H18

overige aandoeningen van cornea

H18.0

pigmentaties van en afzettingen in cornea

ur

po

se
s

on
ly

H16.8

H18.1

na

lp

hematocornea
Krukenberg-spoel
lijnen van Staehli
ring van Kayser-Fleischer
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
bulleuze keratopathie

io

oedeem door endotheeldecompensatie
Exclusie:
keratopathie (bulleuze afakie) na cataractoperatie (H59.0)
overige vormen van corneaoedeem

H18.3

veranderingen van corneamembranen

uc

at

H18.2

in membraan van Descemet

ed

plooi
ruptuur

Fo
r

H18.4

H18.5

VII.8

corneadegeneratie
arcus senilis
bandvormige keratopathie
Exclusie: ulcus van Mooren (H16.0)

hereditaire corneadystrofieën
dystrofie van:
• cornea:
• epitheliaal
• granulair
• 'lattice'
• maculair
• Fuchs

H18.6

keratoconus

H18.7

overige misvormingen van cornea
ectasie
van cornea
stafyloom
descemetokèle
Exclusie: congenitale misvormingen van cornea (Q13.3-Q13.4)
overige gespecificeerde aandoeningen van cornea
anesthesie
hypesthesie
recidiverende erosie

van cornea

se
s

H18.8

on
ly

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)

aandoening van cornea, niet-gespecificeerd

H19*

aandoeningen van sclera en cornea bij elders geclassificeerde ziekten

H19.0*

scleritis en episcleritis bij elders geclassificeerde ziekten

keratitis en keratoconjunctivitis door herpesvirus (B00.5†)
keratitis dendritica
keratitis disciformis

keratitis en keratoconjunctivitis bij elders geclassificeerde overige
infectieziekten en parasitaire aandoeningen

na

H19.2*

lp

H19.1*

ur

syfilitische episcleritis (A52.7†)
tuberculeuze episcleritis (A18.5†)
zosterscleritis (B02.3†)

po

H18.9

uc

at

io

epidemische keratoconjunctivitis (B30.0†)
keratitis en keratoconjunctivitis (interstitieel) bij:
• acanthamoebiasis (B60.1†)
• herpes zoster (B02.3†)
• mazelen (B05.8†)
• syfilis (A50.3†)
• tuberculose (A18.5†)

H19.3*

keratitis en keratoconjunctivitis bij elders geclassificeerde overige ziekten

ed

keratoconjunctivitis sicca (M35.0†)

Fo
r

H19.8*

overige aandoeningen van sclera en cornea bij elders geclassificeerde
ziekten
keratoconus bij syndroom van Down (Q90.-†)

H20

iridocyclitis

H20.0

acute en subacute iridocyclitis

H20.1

cyclitis
iritis
uveitis anterior

acuut, recidiverend of subacuut

chronische iridocyclitis

VII.9

H20.2

facogene iridocyclitis

H20.8

overige gespecificeerde vormen van iridocyclitis

H20.9

iridocyclitis, niet-gespecificeerd

H21

overige aandoeningen van iris en corpus ciliare
Exclusie:
hyphaema
Exclusie:

H21.1

traumatisch hyphaema (S05.1)

overige vaataandoeningen van iris en corpus ciliare

se
s

H21.0

sympathische uveïtis (H44.1)

cyste van iris, corpus ciliare en voorste oogkamer

na

H21.3

lp

degeneratie van:
• iris (pigmentair)
• pupilrand
iridoschisis
irisatrofie (essentieel)(progressief)
miotische pupilcyste
lichtdoorlatende iris

ur

degeneratie van iris en corpus ciliare

po

neovascularisatie van iris of corpus ciliare
rubeosis van iris
H21.2

on
ly

HOOFDSTUK VII.

pupilmembranen

uc

H21.4

at

io

cyste van iris, corpus ciliare of voorste oogkamer:
• NNO
• exsudatief
• implantatie
• parasitair
Exclusie: miotische pupilcyste (H21.2)

ed

iris bombans
occlusie
van pupil
seclusie

Fo
r

H21.5

overige adhesies en scheuren van iris en corpus ciliare
goniosynechiae
iridodialyse
kamerhoekrecessie
synechiae (van iris):
• NNO
• anterior
• posterior
Exclusie: corectopie (Q13.2)

H21.8

overige gespecificeerde aandoeningen van iris en corpus ciliare

H21.9

aandoening van iris en corpus ciliare, niet-gespecificeerd

VII.10

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)

H22*

aandoeningen van iris en corpus ciliare bij elders geclassificeerde
ziekten

H22.0*

iridocyclitis bij elders geclassificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

iridocyclitis bij elders geclassificeerde overige ziekten

se
s

H22.1*

po

iridocyclitis bij:
• sarcoïdose (D86.8†)
• spondylitis ankylopoetica (M45†)

overige aandoeningen van iris en corpus ciliare bij elders geclassificeerde
ziekten

lp

aandoeningen van lens
(H25-H28)

ur

H22.8*

on
ly

iridocyclitis bij:
• gonokokkeninfectie (A54.3†)
• herpes zoster (B02.3†)
• herpesvirusinfectie [herpes simplex] (B00.5†)
• syfilis (secundair) (A51.4†)
• tuberculose (A18.5†)

seniel cataract
Exclusie: capsulair glaucoom met pseudo-exfoliatie van lens (H40.1)

H25.0

cataracta senilis incipiens

na

H25

uc

at

io

seniel cataract:
• coronair
• corticaal
• punctata
subcapsulair seniel-cataract (anterior)(posterior), polair
waterspleten

H25.1

seniel nucleair cataract

ed

cataracta brunescens
nucleaire sclerose

Fo
r

H25.2

H25.8

seniel cataract, type Morgagni
seniel hypermatuur-cataract
overige gespecificeerde vormen van seniel cataract
gecombineerde vormen van seniel cataract

H25.9

seniel cataract, niet-gespecificeerd

H26

overige vormen van cataract
Exclusie:

congenitaal cataract (Q12.0)

VII.11

HOOFDSTUK VII.
H26.0

infantiel, juveniel en preseniel cataract

H26.1

traumatisch cataract

H26.2

cataracta complicata
cataract bij chronische iridocyclitis
cataract, secundair aan andere oogaandoening
glaucoomvlekken (subcapsulair)
cataract ten gevolge van geneesmiddelengebruik

se
s

H26.3

on
ly

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
H26.4

nastaar

po

ring van Sömmerring
secundair cataract

overige gespecificeerde vormen van cataract

H26.9

cataract, niet-gespecificeerd

H27

overige aandoeningen van lens

lp

ur

H26.8

Exclusie:

na

congenitale lensmisvormingen (Q12.-)
mechanische complicaties van intraoculaire lens (T85.2)
pseudofakie (Z96.1)

afakie

H27.1

lensluxatie

H27.8

overige gespecificeerde aandoeningen van lens

uc

at

io

H27.0

aandoening van lens, niet-gespecificeerd

H28*

cataract en overige aandoeningen van lens bij elders geclassificeerde
ziekten

ed

H27.9

diabetisch cataract (E10-E14† met gemeenschappelijk vierde-teken .3)

H28.1*

cataract bij elders geclassificeerde overige endocriene ziekten en voedingsen stofwisselingsstoornissen

Fo
r

H28.0*

H28.2*

cataract bij hypoparathyroïdie (E20.-†)
cataract bij ondervoeding - dehydratie (E40-E46†)
cataract bij elders geclassificeerde overige ziekten
cataracta myotonica (G71.1†)

H28.8*

VII.12

overige aandoeningen van lens bij elders geclassificeerde ziekten

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)

H30

choroïdoretinale ontsteking

H30.0

focale choroïdoretinale ontsteking

on
ly

aandoeningen van choroidea en retina
(H30-H36)

H30.1

gedissemineerde choroïdoretinale ontsteking

H30.2

ur

po

gedissemineerde:
• choroïditis
• choroïdoretinitis
• retinitis
• retinochoroïditis
Exclusie: exsudatieve retinopathie (H35.0)

se
s

focale:
• choroïditis
• choroïdoretinitis
• retinitis
• retinochoroïditis

cyclitis posterior

H30.8

lp

pars planitis

overige gespecificeerde choroïdoretinale ontstekingen

H30.9

na

ziekte van Harada

choroïdoretinale ontsteking, niet-gespecificeerd

io

choroïditis
choroïdoretinitis
retinitis
retinochoroïditis

at

NNO

overige aandoeningen van choroidea

uc

H31
H31.0

choroïdoretinale littekens

ed

maculalittekens (postinflammatoir)(posttraumatisch)
retinopathia solaris

Fo
r

H31.1

H31.2

degeneratie van choroidea
atrofie
sclerose
Exclusie:

van choroidea
angioïde strepen (H35.3)

hereditaire dystrofie van choroidea
atrophia gyrata choroideae
choroïderemie
dystrophia choroidalis (centraal areolair)(gegeneraliseerd)(peripapillair)
Exclusie: ornithinemie (E72.4)

VII.13

HOOFDSTUK VII.
H31.3

bloeding en ruptuur van choroidea

H31.4

loslating van choroidea

H31.8

overige gespecificeerde aandoeningen van choroidea
choroïdale neovascularisatie

on
ly

bloeding van choroidea:
• NNO
• expulsief

aandoening van choroidea, niet-gespecificeerd

H32*

choroïdoretinale aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

H32.0*

choroïdoretinale ontsteking bij elders geclassificeerde infectieziekten en
parasitaire aandoeningen

po

overige choroïdoretinale aandoeningen bij elders geclassificeerde overige
ziekten

lp

H32.8*

ur

choroïdoretinitis (bij)(door):
• late syfilis (A52.7†)
• Toxoplasma (B58.0†)
• tuberculose (A18.5†)

se
s

H31.9

retinitis in combinatie met albuminurie(N18.5†)
retinitis door nierziekten(N18.5†)

netvliesloslatingen en netvliesscheuren
Exclusie: loslating van pigmentepitheel van retina (H35.7)

H33.0

netvliesloslating met netvliesscheur

io

na

H33

retinoschisis en retinacysten

uc

H33.1

at

netvliesloslating ten gevolge van scheur
regmatogene netvliesloslating

ed

cyste van ora serrata
parasitaire cyste van retina NNO
pseudocyste van retina
Exclusie: congenitale retinoschisis (Q14.1)
microcystoïde retinadegeneratie (H35.4)

Fo
r

H33.2

VII.14

exsudatieve netvliesloslating
netvliesloslating:
• NNO
• zonder netvliesscheur
Exclusie: centrale sereuze-choroïdoretinopathie (H35.7)

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)
H33.3

netvliesscheur zonder netvliesloslating

H33.4

tractieloslating van retina
proliferatieve vitreoretinopathie met netvliesloslating
overige gespecificeerde vormen van netvliesloslating

H34

vaatafsluiting van retina
Exclusie: amaurosis fugax (G45.3)

H34.0

voorbijgaande afsluiting van retinale arteriën

H34.1

afsluiting van arteria centralis retinae

H34.2

overige afsluitingen van retinale arteriën

po

ur

overige gespecificeerde vaatafsluitingen van retina

io

H34.8

na

lp

arteriële afsluiting:
van retina
• tak
• partieel
micro-embolieën van retina
plaque van Hollenhorst

se
s

H33.5

on
ly

hoefijzerscheur
van retina, zonder loslating
rond gat
operculum retinae
netvliesscheur NNO
Exclusie: choroïdoretinale littekens na heelkundige ingreep voor netvliesloslating
(H59.8)
perifere retinadegeneratie zonder netvliesscheur (H35.4)

uc

at

veneuze afsluiting van retina:
• beginnend
• centraal
• partieel
• tak

vaatafsluiting van retina, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

H34.9

VII.15

HOOFDSTUK VII.

H35

overige aandoeningen van retina

H35.0

'background'-retinopathie en vasculaire veranderingen van retina

retinopathie bij praematuritas
retrolentale fibroplasie

overige vormen van proliferatieve retinopathie

ur

H35.2

se
s
po

H35.1

on
ly

microaneurysmata
neovascularisatie
perivasculitis
van retina
varices
vasculaire schedevorming
vasculitis
retinopathie:
• NNO
• 'background' NNO
• bij hypertensie
• Coats
• exsudatief
veranderingen in vaatbeeld van retina

H35.3

lp

proliferatieve vitreoretinopathie
Exclusie: proliferatieve vitreoretinopathie met netvliesloslating (H33.4)
degeneratie van macula en achterste pool

uc

at

io

na

angioïde strepen
cyste
van macula
drusen (degeneratief)
gat
macular pucker
Kuhnt-Junius-degeneratie
seniele maculadegeneratie (atrofisch)(exsudatief)
toxische maculopathie
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is

perifere retinadegeneratie

Fo
r

ed

H35.4

VII.16

retinadegeneratie:
• NNO
• microcystoïd
• palissade
• 'paving stone'
• reticulair
• slakkenspoor [lattice][tralie]
Exclusie: met netvliesscheur (H33.3)

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)
H35.5

hereditaire retinadystrofie

retinabloeding

H35.7

scheiding van retinalagen
centrale sereuze-choroïdoretinopathie
loslating van pigmentepitheel van retina

se
s

H35.6

on
ly

dystrofie:
• retina (albipunctata)(pigmentair)(vitelliform)
• tapetoretinaal
• vitreoretinaal
retinitis pigmentosa
ziekte van Stargardt

overige gespecificeerde aandoeningen van retina

H35.9

aandoening van retina, niet-gespecificeerd

H36*

aandoeningen van retina bij elders geclassificeerde ziekten

H36.0*

diabetische retinopathie (E10-E14† met gemeenschappelijk vierde-teken .3)

H36.8*

overige aandoeningen van retina bij elders geclassificeerde ziekten

lp

ur

po

H35.8

glaucoom

at

H40

io

glaucoom
(H40-H42)

na

atherosclerotische retinopathie (I70.8†)
proliferatieve sikkelcelretinopathie (D57.-†)
retinadystrofie bij vetstapelingsziekten (E75.-†)

absoluut glaucoom (H44.5)
congenitaal glaucoom (Q15.0)
glaucoom door geboortetrauma (P15.3)

uc

Exclusie:

glaucoma suspectum

ed

H40.0

oculaire hypertensie

Fo
r

H40.1

H40.2

primair open-kamerhoekglaucoom
glaucoma simplex
glaucoom (primair)(resttoestand):
• chronisch, simplex
• 'low tension'
• pigmentdispersie
• pseudo-exfoliatie
primair geslotenkamerhoekglaucoom
geslotenkamerhoekglaucoom (primair)(resttoestand):
• acuut
• chronisch
• intermitterend

VII.17

HOOFDSTUK VII.
H40.3

secundair glaucoom, ten gevolge van oogtrauma
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om oorzaak aan te geven

H40.4

secundair glaucoom, ten gevolge van ontsteking van oog

H40.5

on
ly

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om oorzaak aan te geven
secundair glaucoom, ten gevolge van overige oogaandoeningen

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om oorzaak aan te geven
H40.6

secundair glaucoom, ten gevolge van geneesmiddelengebruik

se
s

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
overige gespecificeerde vormen van glaucoom

H40.9

glaucoom, niet-gespecificeerd

H42*

glaucoom bij elders geclassificeerde ziekten

H42.0*

glaucoom bij elders geclassificeerde endocriene-ziekten en voedings- en
stofwisselingsstoornissen

glaucoom bij elders geclassificeerde overige ziekten

na

H42.8*

lp

glaucoom bij:
• amyloïdose (E85.-†)
• syndroom van Lowe (E72.0†)

ur

po

H40.8

glaucoom bij onchocerciasis (B73†)

at

io

aandoeningen van corpus vitreum en oogbol
(H43-H45)
aandoeningen van corpus vitreum

H43.0

prolaps van corpus vitreum

uc

H43

Exclusie:

glasvochtsyndroom na cataractoperatie (H59.0)

glasvochtbloeding

H43.2

kristallijne afzettingen in corpus vitreum

H43.3

overige glasvochttroebelingen

Fo
r

ed

H43.1

H43.8

H43.9

VII.18

membranen en strengen in corpus vitreum
overige gespecificeerde aandoeningen van corpus vitreum
degeneratie
van corpus vitreum
loslating
Exclusie: proliferatieve vitreoretinopathie met netvliesloslating (H33.4)
aandoening van corpus vitreum, niet-gespecificeerd

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)

H44

aandoeningen van oogbol
Inclusie:

H44.0

aandoeningen waarbij multipele structuren van oog betrokken
zijn

purulente endoftalmitis

H44.1

on
ly

glasvochtabces
panoftalmitis
overige endoftalmitis

se
s

parasitaire endoftalmitis NNO
sympathische uveïtis
H44.2

degeneratieve myopie

H44.3

overige degeneratieve aandoeningen van oogbol

hypotonie van oog

H44.5

degeneratiebeelden van oogbol
absoluut glaucoom
atrofie van oogbol
phtisis bulbi

achtergebleven (oud) intraoculair corpus alienum, magnetisch

na

H44.6

lp

H44.4

ur

po

chalcose
siderose van oog

uc

at

io

achtergebleven (oud) magnetisch corpus alienum (in):
• achterwand van oogbol
• corpus ciliare
• corpus vitreum
• iris
• lens
• voorste oogkamer
achtergebleven (oud) intraoculair corpus alienum, niet-magnetisch
achtergebleven (niet-magnetisch)(oud) corpus alienum in:
• achterwand van oogbol
• corpus ciliare
• corpus vitreum
• iris
• lens
• voorste oogkamer

Fo
r

ed

H44.7

H44.8

overige gespecificeerde aandoeningen van oogbol
hemoftalmie
luxatie van oogbol

H44.9

aandoening van oogbol, niet-gespecificeerd

H45*

aandoeningen van corpus vitreum en oogbol bij elders geclassificeerde
ziekten
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H45.0*

glasvochtbloeding bij elders geclassificeerde ziekten

H45.1*

endoftalmitis bij elders geclassificeerde ziekten

overige aandoeningen van corpus vitreum en oogbol bij elders
geclassificeerde ziekten

se
s

H45.8*

on
ly

endoftalmitis bij:
• candidiasis (B37.8†)
• cysticercose (B69.1†)
• onchocerciasis (B73†)
• toxocariasis (B83.0†)

aandoeningen van nervus opticus en optische banen
(H46-H48)
neuritis optica

po

H46

lp

ur

opticusneuropathie
papillitis optica
retrobulbaire neuritis NNO
Exclusie: ischemische opticusneuropathie (H47.0)
neuromyelitis optica [Devic] (G36.0)

overige aandoeningen van nervus opticus en optische banen

H47.0

aandoeningen van nervus opticus, niet elders geclassificeerd

na

H47

io

bloeding in schede van nervus opticus
compressie van nervus opticus
Foster-Kennedy syndroom
ischemische opticusneuropathie
papiloedeem, niet-gespecificeerd

H47.2

opticusatrofie

uc

at

H47.1

temporale bleekheid van papil

overige aandoeningen van papil

ed

H47.3

drusen van papil
pseudopapiloedeem

Fo
r

H47.4
H47.5

aandoeningen van chiasma opticum
aandoeningen van overige optische banen
aandoeningen van tractus optici, nuclei geniculati en radiatio optica

H47.6

aandoeningen van visuele cortex

H47.7

aandoening van optische banen, niet-gespecificeerd

H48*

aandoeningen van nervus opticus en optische banen bij elders
geclassificeerde ziekten

VII.20
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H48.0*

opticusatrofie bij elders geclassificeerde ziekten
opticusatrofie bij late syfilis (A52.1†)

H48.1*

retrobulbaire neuritis bij elders geclassificeerde ziekten

overige aandoeningen van nervus opticus en optische banen bij elders
geclassificeerde ziekten

se
s

H48.8*

on
ly

retrobulbaire neuritis bij:
• late syfilis (A52.1†)
• meningokokkeninfectie (A39.8†)
• multipele sclerose (G35†)

Exclusie:

po

aandoeningen van oogspieren en stoornissen in
binoculaire oogbewegingen, accommodatie en refractie
(H49-H52)
nystagmus en andere onregelmatige-oogbewegingen (H55)
paralytische strabismus
Exclusie: oftalmoplegie:
• intern (H52.5)
• internucleair (H51.2)
• progressief supranucleair (G23.1)

H49.0

verlamming van derde hersenzenuw [n. oculomotorius]

H49.1

verlamming van vierde hersenzenuw [n. trochlearis]

H49.2

verlamming van zesde hersenzenuw [n. abducens]

H49.3

totale (externe) oftalmoplegie

H49.4

progressieve externe oftalmoplegie

H49.8

overige gespecificeerde vormen van paralytische strabismus

uc

at

io

na

lp

ur

H49

ed

externe oftalmoplegie NNO
syndroom van Kearns-Sayre

paralytische strabismus, niet-gespecificeerd

H50

overige strabismus

H50.0

strabismus concomitans convergens

Fo
r

H49.9

H50.1

esotropie (alternerend)(monoculair), behalve intermitterend
strabismus concomitans divergens
exotropie (alternerend)(monoculair), behalve intermitterend

H50.2

verticaal strabismus
hypertropie
hypotropie

VII.21
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intermitterende heterotropie
intermitterende:
• esotropie
• exotropie
H50.4

(alternerend)(monoculair)

overige en niet-gespecificeerde heterotropie

on
ly

H50.3

cyclotropie
microtropie
monofixatiesyndroom
strabismus concomitans NNO
heteroforie

se
s

H50.5

alternerende hyperforie
esoforie
exoforie
mechanisch strabismus

po

H50.6

overig gespecificeerd strabismus
syndroom van Duane

lp

H50.8

ur

peesschedesyndroom van Brown
strabismus ten gevolge van adhesies
traumatische beperking van oogspierbeweging

strabismus, niet-gespecificeerd

H51

overige stoornissen in binoculaire oogbewegingen

H51.0

verlamming van geconjugeerde blik

H51.1

insufficiënte of overmatige convergentie

H51.2

internucleaire oftalmoplegie

H51.8

overige gespecificeerde stoornissen in binoculaire oogbewegingen

H51.9

stoornis in binoculaire oogbewegingen, niet-gespecificeerd

ed

uc

at

io

na

H50.9

stoornissen in refractie en accommodatie

H52.0

hypermetropie

Fo
r

H52

H52.1

myopie
Exclusie:

degeneratieve myopie (H44.2)

H52.2

astigmatisme

H52.3

anisometropie en aniseikonie

H52.4

presbyopie

VII.22
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H52.5

accommodatiestoornissen

H52.6

overige gespecificeerde refractiestoornissen

H52.7

refractiestoornis, niet-gespecificeerd

visuele stoornissen

H53.0

amblyopia ex anopsia

H53.1

po

amblyopie (bij)(door):
• anisometropie
• deprivatie
• strabismus
subjectieve visuele stoornissen

ur

H53

se
s

visuele stoornissen en blindheid
(H53-H54)

on
ly

interne oftalmoplegie (compleet)(totaal)
parese
van accommodatie
spasme

H53.2

at

io

na

lp

asthenopie
dagblindheid
fotofobie
hemeralopie
metamorfopsie
plotseling verlies van gezichtsvermogen
scotoma scintillans
visuele halo's
Exclusie: visuele hallucinaties (R44.1)
diplopie

uc

dubbelzien

H53.3

overige stoornissen in binoculair zien

Fo
r

ed

afwijkende retinale correspondentie
fusie met gebrekkige stereopsis
simultane visuele perceptie zonder fusie
suppressie van binoculair zien
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H53.4

gezichtsvelddefecten

H53.6

nachtblindheid

ten gevolge van vitamine A-deficiëntie (E50.5)

na

Exclusie:

po

lp

achromatopsie
deuteranomalie
deuteranopsie
kleurenblindheid
protanomalie
protanopsie
tritanomalie
tritanopsie
verworven stoornis in kleurenzien
Exclusie: dagblindheid (H53.1)

se
s

stoornissen in kleurenzien

ur

H53.5

on
ly

concentrische gezichtsveldbeperking
hemianopsie (heteroniem)(homoniem)
kwadrantanopsie
scotoom:
• arcuatum
• centraal
• ringvormig
• Bjerrum
vergrote blinde-vlek

overige gespecificeerde visuele stoornissen

H53.9

visuele stoornis, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

uc

at

io

H53.8

VII.24
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H54

visuele stoornis, inclusief blindheid (binoculair of monoculair)

at

io

1

Gezichtsscherpte met optimale correctie
Maximum
Minimum gelijk aan of
minder dan:
beter dan:
6/18
6/60
3/10 (0,3)
1/10 (0,1)
20/70
20/200
6/60
3/60
1/10 (0,1)
1/20 (0,05)
20/200
20/400
1/60 (vingers tellen op 1
3/60
meter afstand)
1/20 (0,05)
1/50 (0,02)
20/400
5/300 (20/1200)
1/60 (vingers tellen op 1
meter afstand)
Lichtperceptie
1/50 (0,02)
5/300
Geen lichtperceptie
Niet bepaald of niet-gespecificeerd

na

Graad van visuele
stoornis

lp

ur

po

se
s

on
ly

Exclusie: amaurosis fugax (G45.3)
Aanwijzing: Voor definitie van graden van visuele stoornis zie onderstaande
tabel.
Onderstaande tabel biedt een classificatie van graden van visuele
stoornis, zoals die is aanbevolen in de verklaring van de
'International Council of Ophthalmology' (2002) en de
aanbevelingen van de WHO-consultatie over 'Development of
Standards for Characterization of Visual Loss and Visual
Functioning' (september 2003)
Bij de typering van de visuele stoornis ten behoeve van de codes
H54.0-H54.3, dient de gezichtsscherpte met beide ogen open te
worden gemeten met correctie indien aanwezig. Bij de typering
van de visuele stoornis ten behoeve van de codes H54.4-H54.6,
dient de gezichtsscherpte monoculair te worden gemeten met
correctie indien aanwezig.
Wanneer de grootte van het gezichtsveld erbij wordt betrokken,
dienen patiënten met een gezichtsveld van het betere oog niet
groter dan 10gr in de kring rond de centrale fixatie, getypeerd te
worden met graad 3. Bij monoculaire blindheid (H54.4), dient
de mate van gezichtsvelduitval te worden toegerekend aan het
aangedane oog.

Fo
r

ed

uc

2

H54.0

3

4
5
9
blindheid, binoculair

visuele stoornis graad 3, 4, 5
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H54.1

ernstige visuele stoornis, binoculair
visuele stoornis graad 2

H54.2

matige visuele stoornis, binoculair

H54.3

on
ly

visuele stoornis graad 1
geringe of afwezige visuele stoornis, binoculair
visuele stoornis graad 9
H54.4

blindheid, monoculair

visuele stoornis graad 3,4,5 in één oog en graad 0, 1, 2 of 9 in andere oog
ernstige visuele stoornis, monoculair

se
s

H54.5

visuele stoornis graad 2 in één oog en graad 0, 1 of 9 in andere oog
H54.6

matige visuele stoornis, monoculair

H54.9

po

visuele stoornis graad 1 in één oog en graad 0 of 9 in andere oog
visuele stoornis, niet-gespecificeerd (binoculair)

ur

visuele stoornis graad 9

lp

overige aandoeningen van oog en adnexen
(H55-H59)
nystagmus en andere onregelmatige oogbewegingen

overige aandoeningen van oog en adnexen

uc

H57

at

io

nystagmus:
• NNO
• congenitaal
• deprivatie
• gedissocieerd
• latent

na

H55

afwijkingen van pupilfunctie

ed

H57.0

oogpijn

H57.8

overige gespecificeerde aandoeningen van oog en adnexen

Fo
r

H57.1

H57.9

aandoening van oog en adnexen, niet-gespecificeerd

H58*

overige aandoeningen van oog en adnexen bij elders geclassificeerde
ziekten

H58.0*

afwijkingen van pupilfunctie bij elders geclassificeerde ziekten
Argyll-Robertson-fenomeen of pupil, bij syfilis (A52.1†)

H58.1*

VII.26
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ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)
H58.8*

overige gespecificeerde aandoeningen van oog en adnexen bij elders
geclassificeerde ziekten

H59.0

mechanische complicatie van:
• intraoculaire lens (T85.2)
• overige oculaire prothesen, implantaten en transplantaten (T85.3)
pseudofakie (Z96.1)

keratopathie (bulleuze afakie) na cataractoperatie

lp

glasvochtsyndroom
Vitreous Touch Syndrome
Vitreal Corneal Syndrome
vitreocorneaal syndroom
H59.8

po

Exclusie:

se
s

aandoeningen van oog en adnexen na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd

ur

H59

on
ly

syfilitische oculopathie NEC:
• congenitaal:
• laat (A50.3†)
• vroeg (A50.0†)
• laat (A52.7†)
• vroeg (secundair) (A51.4†)
thyrotoxische oogziekte (E05.-†)

overige gespecificeerde aandoeningen van oog en adnexen na medische
verrichting

aandoening van oog en adnexen na medische verrichting, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

uc

at

H59.9

io

na

choroïdoretinale littekens na heelkundige ingreep voor loslating
endoftalmitis verbonden met blaasje (bleb)
ontsteking (infectie) van postoperatief blaasje (bleb)
postoperatieve ontsteking van blaasje (blebitis)

VII.27

Fo
r
io

at

uc

ed

se
s

po

ur

lp

na

on
ly

HOOFDSTUK VII.
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ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (H60-H95)

VIII. Ziekten van oor en processus mastoideus
(H60-H95)
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode
(P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)
complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (O00-O99)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
(Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
nieuwvormingen (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische-bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)

po

se
s

on
ly

Exclusie:

lp

ur

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
H60-H62 aandoeningen van uitwendig oor
H65-H75 aandoeningen van middenoor en mastoïd
H80-H83 aandoeningen van binnenoor
H90-H95 overige aandoeningen van oor

at

io

na

asterisk-categorieën in dit hoofdstuk
H62* aandoeningen van uitwendig oor bij elders geclassificeerde ziekten
H67* otitis media bij elders geclassificeerde ziekten
H75* overige aandoeningen van middenoor en mastoïd bij elders geclassificeerde ziekten
H82* vertigosyndromen bij elders geclassificeerde ziekten
H94* overige aandoeningen van oor bij elders geclassificeerde ziekten

otitis externa

ed

H60

uc

aandoeningen van uitwendig oor
(H60-H62)

Fo
r

H60.0

H60.1

H60.2

abces van uitwendig oor
furunkel
karbunkel
steenpuist

van oorschelp of uitwendige gehoorgang

cellulitis van uitwendig oor
cellulitis van:
• oorschelp
• uitwendige gehoorgang
maligne otitis externa

VIII.1

HOOFDSTUK VIII.
H60.3

overige vormen van infectieuze otitis externa

H60.4

cholesteatoom van uitwendig oor
keratosis obturans van uitwendige gehoorgang en oor

H60.5

acute otitis externa, niet-infectieus

po

overige gespecificeerde vormen van otitis externa
chronische otitis externa NNO

ur

H60.8

se
s

acute otitis externa:
• NNO
• actinisch
• chemisch
• contact
• eczematoïd
• reactief

on
ly

otitis externa:
• diffuus
• hemorragisch
zwemmersoor

otitis externa, niet-gespecificeerd

H61

overige aandoeningen van uitwendig oor

H61.0

perichondritis van uitwendig oor

na

lp

H60.9

chondrodermatitis nodularis chronica helicis
perichondritis van oorschelp [auricula] [pinna]
niet-infectieuze aandoeningen van oorschelp [auricula, pinna]

io

H61.1

cerumenprop

uc

H61.2

at

verworven misvorming van oorschelp [auricula] [pinna]
Exclusie: bloemkooloor (M95.1)

oorwas

verworven stenose van uitwendige gehoorgang

ed

H61.3

collaps van uitwendige gehoorgang

H61.8

overige gespecificeerde aandoeningen van uitwendig oor

Fo
r

exostose van uitwendige gehoorgang

H61.9

aandoening van uitwendig oor, niet-gespecificeerd

H62*

aandoeningen van uitwendig oor bij elders geclassificeerde
ziekten

H62.0*

otitis externa bij elders geclassificeerde bacteriële ziekten
otitis externa bij erysipelas (A46†)

VIII.2

ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (H60-H95)
H62.1*

otitis externa bij elders geclassificeerde virusziekten

H62.2*

otitis externa bij elders geclassificeerde schimmelziekten
otitis externa bij:
• aspergillose (B44.8†)
• candidiasis (B37.2†)
otomycose NNO (B36.9†)

on
ly

otitis externa bij:
• herpes zoster (B02.8†)
• herpesvirusinfectie [herpes simplex] (B00.1†)

otitis externa bij elders geclassificeerde overige infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

H62.4*

otitis externa bij elders geclassificeerde overige ziekten

se
s

H62.3*

H62.8*

po

otitis externa bij impetigo (L01.-†)

overige aandoeningen van uitwendig oor bij elders geclassificeerde ziekten

lp

ur

aandoeningen van middenoor en mastoïd
(H65-H75)

niet-etterige otitis media
Inclusie: met myringitis
Aanwijzing: Gebruik aanvullende code (H72) om perforatie van trommelvlies
aan te geven

H65.0

acute otitis media, sereus

io

na

H65

H65.1

at

acute en subacute otitis media, secretoir
overige vormen van acute otitis media, niet-etterig

Fo
r

ed

uc

otitis media, acuut en subacuut:
• allergisch (mucoïd)(sanguineus)(sereus)
• mucoïd
• niet-etterig NNO
• sanguineus
• seromucineus
Exclusie: barotrauma van oor (T70.0)
otitis media (acuut) NNO (H66.9)

H65.2

H65.3

chronische otitis media, sereus
chronische tubotympanale-catarre
chronische otitis media, mucoïd
glue ear
otitis media, chronisch:
• mucineus
• secretoir
• transsudatief
Exclusie: adhesieve middenoorziekte (H74.1)

VIII.3
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H65.4

overige gespecificeerde vormen van chronische otitis media, niet-etterig

H65.9

on
ly

otitis media, chronisch:
• allergisch
• exsudatief
• met effusie (niet-purulent)
• niet-etterig NNO
• seromucineus
niet-etterige otitis media, niet-gespecificeerd

ur

po

se
s

otitis media:
• allergisch
• catarraal
• exsudatief
• met effusie (niet-purulent)
• mucoïd
• secretoir
• sereus
• seromucineus
• transsudatief

H66

etterige en niet-gespecificeerde otitis media

lp

Inclusie: met myringitis
Aanwijzing: Gebruik aanvullende code (H72) om perforatie van trommelvlies
aan te geven
acute otitis media, etterig

H66.1

chronische otitis media, etterig, tubotympaal

na

H66.0

chronische otitis media, etterig, atticoantraal

at

H66.2

io

chronische otitis media, etterig, benigne
chronische tubotympanale aandoening

uc

chronische atticoantrale aandoening
H66.3

overige vormen van chronische otitis media, etterig

ed

chronische otitis media, etterig NNO

H66.4

etterige otitis media, niet-gespecificeerd
purulente otitis media NNO

Fo
r

H66.9

otitis media, niet-gespecificeerd
otitis media:
• NNO
• acuut NNO
• chronisch NNO

H67*

otitis media bij elders geclassificeerde ziekten

H67.0*

otitis media bij elders geclassificeerde bacteriële-ziekten
otitis media bij:
• roodvonk (A38†)
• tuberculose (A18.6†)

VIII.4

ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (H60-H95)
otitis media bij elders geclassificeerde virusziekten
otitis media bij:
• influenza:
• seizoensgebonden geïdentificeerd virus (J10.8†)
• virus niet-geïdentificeerd (J11.8†)
• zoönotisch of pandemisch geïdentificeerd influenzavirus (J09†)
• mazelen (B05.3†)
otitis media bij elders geclassificeerde overige ziekten

H68

ontsteking en obstructie van tuba Eustachii

H68.0

ontsteking van tuba Eustachii

H68.1

obstructie van tuba Eustachii
compressie
stenose
strictuur

se
s

H67.8*

po

van tuba Eustachii

overige aandoeningen van tuba Eustachii

H69.0

wijd openstaande tuba-Eustachii

H69.8

overige gespecificeerde aandoeningen van tuba Eustachii

H69.9

aandoening van tuba Eustachii, niet-gespecificeerd

H70

mastoïditis en verwante aandoeningen

H70.0

acute mastoïditis

van mastoïd

at

abces
empyeem

io

na

lp

ur

H69

H70.1

on
ly

H67.1*

chronische mastoïditis
van mastoïd

uc

cariës
fistel

petrositis

ed

H70.2

ontsteking van os petrosum (acuut)(chronisch)

overige gespecificeerde vormen van mastoïditis en verwante aandoeningen

H70.9

mastoïditis, niet-gespecificeerd

H71

cholesteatoom van middenoor

Fo
r

H70.8

cholesteatoma tympani
Exclusie: cholesteatoom van uitwendig oor (H60.4)
recidiverend cholesteatoom van postmastoïdectomieholte (H95.0)

VIII.5
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perforatie van trommelvlies
Inclusie:

trommelvliesperforatie:
• persisterend posttraumatisch
• postinflammatoir
traumatische ruptuur van trommelvlies (S09.2)

Exclusie:
H72.0

centrale perforatie van trommelvlies

H72.1

perforatie van trommelvlies t.h.v. koepelholte

on
ly

H72

perforatie van pars flaccida
overige marginale-perforaties van trommelvlies

H72.8

overige gespecificeerde perforaties van trommelvlies
perforatie(s):
• multipel
• totaal

se
s

H72.2

po

van trommelvlies

perforatie van trommelvlies, niet-gespecificeerd

H73

overige aandoeningen van trommelvlies

H73.0

acute myringitis

lp

ur

H72.9

H73.1

na

acute tympanitis
bulleuze myringitis
Exclusie: met otitis media (H65-H66)
chronische myringitis

io

chronische tympanitis
Exclusie: met otitis media (H65-H66)
overige gespecificeerde aandoeningen van trommelvlies

H73.9

aandoening van trommelvlies, niet-gespecificeerd

uc

H74

at

H73.8

overige aandoeningen van middenoor en mastoïd

tympanosclerose

H74.1

adhesieve middenoorziekte

Fo
r

ed

H74.0

adhesieve otitis
Exclusie: glue ear (H65.3)

H74.2

onderbreking (luxatie, fractuur) van gehoorbeenketen

H74.3

overige verworven afwijkingen van gehoorbeentjes
ankylose
partieel verlies

van gehoorbeentjes

H74.4

poliep van middenoor

H74.8

overige gespecificeerde aandoeningen van middenoor en mastoïd

VIII.6

ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (H60-H95)
aandoening van middenoor en mastoïd, niet-gespecificeerd

H75*

overige aandoeningen van middenoor en mastoïd bij elders
geclassificeerde ziekten

H75.0*

mastoïditis bij elders geclassificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

on
ly

H74.9

tuberculeuze mastoïditis (A18.0†)

overige gespecificeerde aandoeningen van middenoor en mastoïd bij elders
geclassificeerde ziekten

se
s

H75.8*

aandoeningen van binnenoor
(H80-H83)
otosclerose
Inclusie: otospongiose

H80.0

otosclerose met betrokkenheid van ovale venster, niet-obliteratief

H80.1

otosclerose met betrokkenheid van ovale venster, obliteratief

H80.2

cochleaire otosclerose

lp

ur

po

H80

na

otosclerose met betrokkenheid van:
• labyrintkapsel
• ronde venster

overige gespecificeerde vormen van otosclerose

H80.9

otosclerose, niet-gespecificeerd

H81

vestibulaire functiestoornissen

at

io

H80.8

duizeligheid:
• NNO (R42)
• epidemisch (A88.1)

ed

uc

Exclusie:

H81.0

ziekte van Menière

Fo
r

hydrops van labyrint
vertigo of syndroom van Menière

H81.1

benigne paroxismale vertigo

H81.2

neuronitis vestibularis

H81.3

overige vormen van perifere vertigo
syndroom van Lermoyez
vertigo:
• auraal
• otogeen
• perifeer NNO

VIII.7

HOOFDSTUK VIII.
H81.4

vertigo van centrale oorsprong

H81.8

overige gespecificeerde vestibulaire functiestoornissen

H81.9

vestibulaire functiestoornis, niet-gespecificeerd
duizeligheidssyndroom NNO
vertigosyndroom NNO

vertigosyndromen bij elders geclassificeerde ziekten

H83

overige aandoeningen van binnenoor

H83.0

labyrintitis

H83.1

labyrintfistel

H83.2

labyrintaire disfunctie

lawaai-effecten op binnenoor

lp

H83.3

van labyrint

ur

verhoogde prikkelbaarheid
verminderde prikkelbaarheid
functieverlies

po

se
s

H82*

on
ly

centrale positienystagmus

akoestisch trauma
lawaaidoofheid of -slechthorendheid

overige gespecificeerde aandoeningen van binnenoor

H83.9

aandoening van binnenoor, niet-gespecificeerd

io

na

H83.8

H90

uc

at

overige aandoeningen van oor
(H90-H95)
gehoorverlies door stoornissen in perceptie en geleiding

Fo
r

ed

Inclusie:
Exclusie:

congenitale doofheid
doofheid NNO (H91.9)
doofstomheid NEC (H91.3)
gehoorverlies:
• NNO (H91.9)
• door lawaai (H83.3)
• ototoxisch (H91.0)
• plotseling (idiopathisch) (H91.2)

H90.0

gehoorverlies door geleidingsstoornis, dubbelzijdig

H90.1

gehoorverlies door geleidingsstoornis, enkelzijdig, zonder gehoorverlies aan
andere zijde

VIII.8

ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (H60-H95)
H90.2

gehoorverlies door geleidingsstoornis, niet-gespecificeerd
geleidingsdoofheid NNO
gehoorverlies door perceptiestoornis, dubbelzijdig

H90.4

gehoorverlies door perceptiestoornis, enkelzijdig, zonder gehoorverlies aan
andere zijde

H90.5

gehoorverlies door perceptiestoornis, niet-gespecificeerd

po

se
s

congenitale doofheid NNO
gehoorverlies:
• centraal NNO
• neuraal NNO
• perceptief NNO
• sensorisch NNO
perceptiedoofheid NNO

on
ly

H90.3

gehoorverlies door combinatie van geleidings- en perceptiestoornis,
dubbelzijdig

H90.7

gehoorverlies door combinatie van geleidings- en perceptie stoornis,
enkelzijdig, zonder gehoorverlies aan andere zijde

H90.8

gehoorverlies door combinatie van geleidings- en perceptiestoornis, nietgespecificeerd

H91

overige vormen van gehoorverlies
abnormale geluidsperceptie (H93.2)
cerumenprop (H61.2)
gehoorverlies zoals geclassificeerd onder H90.lawaaidoofheid of -slechthorendheid (H83.3)
passagère ischemische-doofheid (H93.0)
psychogene doofheid (F44.6)

uc

at

io

Exclusie:

na

lp

ur

H90.6

H91.0

ototoxisch gehoorverlies

ed

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om toxisch
agens aan te geven

H91.1

presbyacusis

Fo
r

hardhorendheid bij ouderen

H91.2

plotseling gehoorverlies zonder bekende oorzaak
plotseling(e):
• doofheid NNO
• gehoorverlies NNO
• slechthorendheid NNO

H91.3

doofstomheid, niet elders geclassificeerd

H91.8

overige gespecificeerde vormen van gehoorverlies

VIII.9

HOOFDSTUK VIII.
H91.9

gehoorverlies, niet-gespecificeerd

oorpijn en uitvloed uit oor

H92.0

otalgie [oorpijn]

H92.1

otorroe [loopoor]
Exclusie:

H92.2

se
s

H92

on
ly

doofheid NNO
slechthorendheid:
• NNO
• hoge frequentie
• lage frequentie

liquorlekkage uit oor (G96.0)

otorragie [bloeding uit oor]
Exclusie:

traumatische otorragie - codeer soort letsel

overige aandoeningen van oor, niet elders geclassificeerd

H93.0

degeneratieve aandoeningen en vaataandoeningen van oor

ur

passagère ischemische-doofheid
Exclusie: presbyacusis (H91.1)

po

H93

tinnitus

H93.2

andere abnormale geluidspercepties

lp

H93.1

aandoeningen van nervus vestibulo cochlearis

at

H93.3

io

na

diplacusis
gehoorsregressie [recruitment]
hyperacusis
tijdelijke verschuiving van gehoordrempel
Exclusie: akoestische hallucinaties (R44.0)

uc

aandoening van achtste hersenzenuw [n. VIII]
overige gespecificeerde aandoeningen van oor

H93.9

aandoening van oor, niet-gespecificeerd

H94*

overige aandoeningen van oor bij elders geclassificeerde ziekten

H94.0*

neuritis acustica bij elders geclassificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

Fo
r

ed

H93.8

neuritis acustica bij syfilis (A52.1†)

H94.8*

overige gespecificeerde aandoeningen van oor bij elders geclassificeerde
ziekten

H95

aandoeningen van oor en processus mastoideus na medische
verrichting, niet elders geclassificeerd

H95.0

recidiverend cholesteatoom van postmastoïdectomieholte

VIII.10

ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS (H60-H95)
H95.1

overige aandoeningen na mastoïdectomie
chronische ontsteking
granulatie
slijmcyste

van postmastoïdectomieholte

overige gespecificeerde aandoeningen van oor en processus mastoideus na
medische verrichting

H95.9

aandoening van oor en processus mastoideus na medische verrichting,
niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

H95.8

VIII.11

Fo
r
io

at

uc

ed

se
s

po

ur

lp

na

on
ly

HOOFDSTUK VIII.

VIII.12

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)

IX.

Ziekten van hart en vaatstelsel (I00-I99)
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode
(P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitairep aandoeningen (A00-B99)
complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (O00-O99)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
(Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
nieuwvormingen (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische-bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)
systeemziekten van bindweefsel (M30-M36)
'transient (cerebral) ischaemic attacks' [TIA] en verwante syndromen (G45.-)

po

se
s

on
ly

Exclusie:

at

io

na

lp

ur

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
I00-I02 acuut reuma
I05-I09 chronische reumatische hartziekten
I10-I15 hypertensieve ziekten
I20-I25 ischemische hartziekten
I26-I28 pulmonale hartziekten en ziekten van longcirculatie
I30-I52 overige hartziekten
I60-I69 cerebrovasculaire ziekten
I70-I79 ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen
I80-I89 ziekten van venen, lymfevaten en lymfeklieren,
niet elders geclassificeerd
I95-I99 overige en niet-gespecificeerde aandoeningen van hart
en vaatstelsel

Fo
r

ed

uc

Asterisk-categorieën in dit hoofdstuk
I32* pericarditis bij elders geclassificeerde ziekten
I39* endocarditis en hartklepaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
I41* myocarditis bij elders geclassificeerde ziekten
I43* cardiomyopathie bij elders geclassificeerde ziekten
I52* overige hartaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
I68* cerebrovasculaire aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
I79* aandoeningen van arteriën, arteriolen en capillairen bij elders geclassificeerde ziekten
I98* overige aandoeningen van hart en vaatstelsel bij elders geclassificeerde ziekten

acuut reuma
(I00-I02)
I00

acuut reuma zonder vermelding van hartaandoening
acute of subacute reumatische-artritis

IX.1

HOOFDSTUK IX.

acuut reuma met hartaandoening
Exclusie:

I01.0

chronische aandoeningen van reumatische oorsprong (I05-I09)
tenzij acuut reuma eveneens aanwezig is of er aanwijzingen zijn
van opflakkering of activiteit van het reumatische proces. In
geval van twijfel met betrekking tot de reumatische activiteit bij
overlijden dienen de richtlijnen en regels voor codering van
doodsoorzaken in Deel 2 geraadpleegd te worden.

acute reumatische pericarditis

I01.1

acute reumatische endocarditis

I01.2

acute reumatische myocarditis

I01.8

ur

aandoeningen uit I00 met myocarditis

po

aandoeningen uit I00 met endocarditis of valvulitis
acute reumatische-valvulitis

se
s

aandoeningen uit I00 met pericarditis
reumatische pericarditis (acuut)
Exclusie: niet-gespecificeerd als reumatisch (I30.-)

on
ly

I01

overige gespecificeerde acute reumatische hartaandoeningen

I01.9

lp

aandoeningen uit I00 met overige of multipele hartaandoeningen
acute reumatische pancarditis
acute reumatische hartaandoening, niet-gespecificeerd

I02

io

na

aandoeningen uit I00 met niet-gespecificeerde hartaandoening
reumatische:
• carditis, acuut
• hartaandoening, actief of acuut

reumatische chorea

at

Inclusie:
Exclusie:

uc

chorea van Sydenham
chorea (van):
• NNO (G25.5)
• Huntington (G10)

reumatische chorea met hartaandoening

ed

I02.0

chorea NNO met hartaandoening
reumatische chorea met elke hartaandoening uit I01.-

Fo
r

I02.9

reumatische chorea zonder hartaandoening
reumatische chorea NNO

chronische reumatische hartziekten
(I05-I09)
I05

IX.2

reumatische aandoeningen van mitralisklep
Inclusie: aandoeningen geclassificeerd onder I05.0 en I05.2-I05.9, al dan
niet-gespecificeerd als reumatisch
Exclusie: gespecificeerd als niet-reumatisch (I34.-)

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)
I05.0

mitralisstenose
mitralis(klep)obstructie (reumatisch)

I05.1

reumatische mitralisinsufficiëntie

I05.2

mitralisstenose én -insufficiëntie
mitralisstenose én -regurgitatie

I05.8

overige gespecificeerde aandoeningen van mitralisklep
mitralis(klep)falen
aandoening van mitralisklep, niet-gespecificeerd
mitralis(klep)aandoening (chronisch) NNO

se
s

I05.9

reumatische aandoeningen van aortaklep
Exclusie: niet-gespecificeerd als reumatisch (I35.-)

I06.0

reumatische aortastenose

reumatische aorta-insufficiëntie

I06.2

lp

reumatische aortaregurgitatie

ur

reumatische aorta(klep)obstructie

po

I06

I06.1

on
ly

reumatische mitralisregurgitatie

reumatische aortastenose én -insufficiëntie

na

reumatische aortastenose én -regurgitatie

overige gespecificeerde reumatische aandoeningen van aortaklep

I06.9

reumatische aandoening van aortaklep, niet-gespecificeerd

io

I06.8

at

reumatische aorta(klep)aandoening NNO

I07

reumatische aandoeningen van tricuspidalisklep
gespecificeerd als reumatisch of met oorzaak niet-gespecificeerd
gespecificeerd als niet-reumatisch (I36.-)

uc

Inclusie:
Exclusie:

tricuspidalisstenose

ed

I07.0

tricuspidalis(klep)stenose (reumatisch)

I07.1

tricuspidalisinsufficiëntie

Fo
r

tricuspidalis(klep)insufficiëntie (reumatisch)
I07.2

tricuspidalisstenose én -insufficiëntie

I07.8

overige gespecificeerde aandoeningen van tricuspidalisklep

I07.9

aandoening van tricuspidalisklep, niet-gespecificeerd

IX.3

HOOFDSTUK IX.

multipele klepaandoeningen
Inclusie:
Exclusie:

I08.0

gespecificeerd als reumatisch of met oorzaak niet-gespecificeerd
endocarditis, klep niet-gespecificeerd (I38)
reumatische ziekten van endocard, klep niet-gespecificeerd
(I09.1)
multipele hartklepaandoeningen met gespecificeerde oorzaak,
anders dan reumatische hartziekte (gebruik relevante codes uit
I34-I38, Q22-Q23 en Q24.8)

on
ly

I08

aandoeningen van mitralis- én aortakleppen

se
s

betrokkenheid van mitralis- én aortaklep gespecificeerd als reumatisch of met
oorzaak niet-gespecificeerd
aandoeningen van mitralis- én tricuspidaliskleppen

I08.2

aandoeningen van aorta- én tricuspidaliskleppen

I08.3

gecombineerde aandoeningen van mitralis-, aorta- en tricuspidalisklep

I08.8

overige gespecificeerde multipele klepaandoeningen

I08.9

multipele klepaandoening, niet-gespecificeerd

I09

overige reumatische hartziekten

I09.0

reumatische myocarditis (chronisch)
Exclusie:

myocarditis niet-gespecificeerd als reumatisch (I51.4)

reumatische ziekten van endocard, klep niet-gespecificeerd

io

I09.1

na

lp

ur

po

I08.1

uc

at

reumatische:
• endocarditis (chronisch)
• valvulitis (chronisch)
Exclusie: endocarditis, klep niet-gespecificeerd (I38)
I09.2

chronische reumatische pericarditis

ed

chronische reumatische:
• mediastinopericarditis
• myopericarditis
verkleving van pericard, reumatisch
Exclusie: niet-gespecificeerd als reumatisch (I31.-)

Fo
r

I09.8

I09.9

IX.4

overige gespecificeerde reumatische hartziekten (chronisch)
reumatische ziekte van pulmonalisklep
reumatische hartziekte, niet-gespecificeerd (chronisch)
reumatische:
• carditis
• hartfalen
Exclusie: reumatoïde carditis (M05.3)

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)

hypertensieve ziekten
(I10-I15)
als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed (O10-O11,
O13-O16)
met aandoening van coronaire vaten (I20-I25)
neonatale hypertensie (P29.2)
primaire pulmonale hypertensie (I27.0)
secundaire pulmonale hypertensie (I27.2)

on
ly

Exclusie:

essentiële (primaire) hypertensie
hoge bloeddruk
hypertensie (arterieel)(benigne)(essentieel)(maligne)(primair)(systemisch)
Exclusie: met aandoening van bloedvaten van:
• hersenen (I60-I69)
• oog (H35.0)

I11

hypertensieve hartziekte

I11.0

aandoeningen uit I50.-, I51.4-I51.9 door hypertensie

hypertensieve hartziekte met (congestieve) hartdecompensatie

lp

hypertensieve hartdecompensatie
I11.9

ur

Inclusie:

po

se
s

I10

hypertensieve hartziekte zonder (congestieve) hartdecompensatie

na

hypertensieve hartziekte NNO

hypertensieve nierziekte
Inclusie: aandoening uit N00-N07, N18.-, N19 of N26 door hypertensie
arteriosclerose van nier
arteriosclerotische nefritis (chronisch)(interstitieel)
hypertensieve nefropathie
nefrosclerose
Exclusie: secundaire hypertensie (I15.-)

uc

at

io

I12

I12.0

hypertensieve nierziekte met nierinsufficiëntie

ed

hypertensieve nierinsufficiëntie

I12.9

hypertensieve nierziekte zonder nierinsufficiëntie
hypertensieve nierziekte NNO

Fo
r

I13

hypertensieve hart- én nierziekte
Inclusie:

aandoening uit I11.- met aandoening uit I12.ziekte:
• cardiorenaal
• cardiovasculair én renaal

I13.0

hypertensieve hart- én nierziekte met (congestieve) hartdecompensatie

I13.1

hypertensieve hart- én nierziekte met nierinsufficiëntie

IX.5

HOOFDSTUK IX.
hypertensieve hart- én nierziekte met (congestieve) hartdecompensatie én
nierinsufficiëntie

I13.9

hypertensieve hart- én nierziekte, niet-gespecificeerd

I15

secundaire hypertensie
Exclusie: met aandoening van bloedvaten van:
• hersenen (I60-I69)
• oog (H35.0)

I15.0

renovasculaire hypertensie

I15.1

hypertensie secundair aan andere nieraandoeningen

I15.2

hypertensie secundair aan endocriene ziekten

I15.8

overige gespecificeerde vormen van secundaire hypertensie

I15.9

secundaire hypertensie, niet-gespecificeerd

se
s

po

ur

lp

ischemische hartziekten
(I20-I25)
Inclusie:

on
ly

I13.2

met vermelding van hypertensie (I10-I15)

angina pectoris

uc

I20

at

io

na

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om aanwezigheid van hypertensie aan
te geven
Bij codering van morbiditeit verwijst de duur zoals gebruikt in I21,I22,I24 en
I25 naar het interval tussen het begin van de ischemische episode en het
begin van de medische zorg. Bij codering van doodsoorzaken verwijst de
duur naar het interval tussen het begin van de ischemische episode en het
overlijden.

instabiele angina pectoris
angina:
• toenemend (crescendo)
• progressief verergerend, inspanningsgerelateerd
• van recente datum (de novo), inspanningsgerelateerd
intermediair coronairsyndroom
pre-infarctsyndroom

Fo
r

ed

I20.0

I20.1

IX.6

angina pectoris met gedocumenteerde spasme
angina:
• angiospastisch
• Prinzmetal
• geïnduceerd door spasmen
• variant

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)
I20.8

overige gespecificeerde vormen van angina pectoris

I20.9

on
ly

angina pectoris in rust
angine d'effort
stabiele angina
stenocardie
angina pectoris, niet-gespecificeerd

acuut myocardinfarct
Inclusie:

I21.0

lp

ur

Exclusie:

myocardinfarct gespecificeerd als acuut of met vermelde duur van 4
weken (28 dagen) of minder vanaf begin
bepaalde actuele complicaties na acuut myocardinfarct (I23.-)
myocardinfarct:
• gespecificeerd als chronisch of met vermelde duur van meer dan 4
weken (meer dan 28 dagen) vanaf begin (I25.8)
• oud (I25.2)
• recidief (I22.-)
postmyocardinfarctsyndroom (I24.1)

po

I21

se
s

angina:
• NNO
• cardiaal
angineus syndroom
ischemische thoracale-pijn

acuut transmuraal myocardinfarct van voorwand

I21.1

at

io

na

transmuraal infarct (acuut):
• anterior (wand) NNO
• anteroapicaal
• anterolateraal
• anteroseptaal

acuut transmuraal myocardinfarct van onderwand

ed

uc

transmuraal infarct (acuut):
• diafragmatisch (wand)
• inferior (wand) NNO
• inferolateraal
• inferoposterior

Fo
r

I21.2

acuut transmuraal myocardinfarct van overige gespecificeerde lokalisaties
transmuraal infarct (acuut):
• apicolateraal
• basolateraal
• hoog lateraal
• lateraal (wand) NNO
• posterior (zuiver)
• posterobasaal
• posterolateraal
• posteroseptaal
• septaal NNO

IX.7
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I21.3

acuut transmuraal myocardinfarct, lokalisatie niet-gespecificeerd
transmuraal myocardinfarct NNO

I21.4

acuut subendocardiaal-myocardinfarct

I21.9

on
ly

myocardinfarct zonder ST-elevatie
niet-transmuraal myocardinfarct NNO
acuut myocardinfarct, niet-gespecificeerd
myocardinfarct (acuut) NNO

I22

recidief myocardinfarct
Inclusie:

recidief myocardinfarct van voorwand

I22.1

io

na

recidief infarct (acuut):
• anterior (wand) NNO
• anteroapicaal
• anterolateraal
• anteroseptaal

lp

I22.0

ur

po

se
s

myocardinfarct:
• re-infarct
• recidiverend
• uitbreiding
Exclusie: gespecificeerd als chronisch of met vermelde duur van meer dan 4
weken (meer dan 28 dagen) vanaf begin (I25.8)
Aanwijzing: Bij codering van morbiditeit behoort deze categorie te worden
toegepast bij infarcten op iedere lokalisatie in het myocard,
optredend binnen 4 weken (28 dagen) vanaf het begin van het
voorgaande infarct

recidief myocardinfarct van onderwand

uc

at

recidief infarct (acuut)(van):
• diafragmatisch (wand)
• inferior (wand) NNO
• inferolateraal
• inferoposterior

recidief myocardinfarct van overige gespecificeerde lokalisaties

Fo
r

ed

I22.8

I22.9

IX.8

recidief myocardinfarct (acuut):
• apicolateraal
• basolateraal
• hoog lateraal
• lateraal (wand) NNO
• posterior (zuiver)
• posterobasaal
• posterolateraal
• posteroseptaal
• septaal NNO

recidief myocardinfarct, lokalisatie niet-gespecificeerd

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)

I23

bepaalde actuele complicaties na acuut myocardinfarct
vermelde aandoeningen:
• niet-gespecificeerd als actuele complicatie van acuut
myocardinfarct (I31.-, I51.-)
• samengaand met acuut myocardinfarct (I21-I22)

on
ly

Exclusie:

hemopericard als actuele complicatie na acuut myocardinfarct

I23.1

atriumseptumdefect als actuele complicatie na acuut myocardinfarct

I23.2

ventrikelseptumdefect als actuele complicatie na acuut myocardinfarct

I23.3

ruptuur van hartwand zonder hemopericard als actuele complicatie na acuut
myocardinfarct

se
s

I23.0

po

vrije wandruptuur zonder hemopericard
Exclusie: met hemopericard (I23.0)

ruptuur van chordae tendineae als actuele complicatie na acuut
myocardinfarct

I23.5

ruptuur van papillaire spier als actuele complicatie na acuut myocardinfarct

I23.6

trombose van atrium, auricula en ventrikel als actuele complicaties na acuut
myocardinfarct

I23.8

overige actuele-complicaties na acuut myocardinfarct

I24

acute ischemische hartziekten, overig
Exclusie: angina pectoris (I20.-)
voorbijgaande myocardiale-ischemie bij pasgeborene (P29.4)

I24.0

coronaire trombose niet leidend tot myocardinfarct

at

io

na

lp

ur

I23.4

ed

uc

embolie
occlusie
coronair (arterie) (vene) niet leidend tot myocardinfarct
trombo-embolie
Exclusie: gespecificeerd als chronisch of met vermelde duur van meer dan 4
weken (meer dan 28 dagen) vanaf begin (I25.8)

I24.1

syndroom van Dressler
postmyocardinfarctsyndroom

Fo
r

I24.8

I24.9

overige gespecificeerde vormen van acute ischemische hartziekte
coronair:
• falen
• insufficiëntie
acute ischemische hartziekte, niet-gespecificeerd
Exclusie:

I25

ischemische hartziekte (chronisch) NNO (I25.9)

chronische ischemische hartziekte
Exclusie:

cardiovasculaire ziekte NNO (I51.6)
IX.9

HOOFDSTUK IX.
I25.0

atherosclerotische cardiovasculaire-ziekte, als zodanig omschreven

I25.1

atherosclerotische hartziekte

I25.2

on
ly

coronair (arterie):
• atheroom
• atherosclerose
• sclerose
• ziekte
vroeger myocardinfarct

I25.3

se
s

genezen myocardinfarct
vroeger myocardinfarct, gediagnosticeerd door ECG of ander speciaal onderzoek,
maar thans zonder symptomen
aneurysma van hart

aneurysma en dissectie van coronairarterie

ur

I25.4

po

aneurysma:
• muraal
• ventriculair

lp

arterioveneuze fistel van coronairvaten, verworven
Exclusie: congenitaal aneurysma van krans(slag)ader (Q24.5)
ischemische cardiomyopathie

I25.6

subklinische [silent] myocardischemie

I25.8

overige gespecificeerde vormen van chronische ischemische hartziekte

na

I25.5

chronische ischemische-hartziekte, niet-gespecificeerd

at

I25.9

io

aandoeningen uit I21-I22 en I24.- gespecificeerd als chronisch of met vermelde duur
van meer dan 4 weken (meer dan 28 dagen) vanaf begin

uc

ischemische hartziekte (chronisch) NNO

ed

pulmonale hartziekten en ziekten van longcirculatie
(I26-I28)
I26

longembolie

Fo
r

Inclusie:

I26.0

Exclusie:

infarct
trombo-embolie
pulmonaal (arterie) (vene)
trombose
als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.2)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O88.-)

longembolie met vermelding van acuut cor pulmonale
acuut cor pulmonale NNO

IX.10

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)
I26.9

longembolie zonder vermelding van acuut cor pulmonale

I27

overige pulmonale hartziekten

I27.0

primaire pulmonale hypertensie

I27.1

kyfoscoliotische hartaandoening

I27.2

pulmonale hypertensie, overige secundaire

on
ly

longembolie NNO

overige gespecificeerde pulmonale hartziekten
Exclusie:

I27.9

Eisenmenger-complex (Q21.8)

pulmonale hartziekte, niet-gespecificeerd

po

I27.8

chronische cardiopulmonale ziekte
cor pulmonale (chronisch) NNO

overige ziekten van longvaten

I28.0

arterioveneuze fistel van longvaten

I28.1

aneurysma van longarterie

I28.8

overige gespecificeerde ziekten van longvaten
van longvat

io

ruptuur
stenose
strictuur

na

lp

ur

I28

ziekte van longvaten, niet-gespecificeerd

at

I28.9

se
s

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om onderliggende ziekte aan te
geven

acute pericarditis
Inclusie: acute pericardiale-vochtophoping
Exclusie: reumatische pericarditis (acuut) (I01.0)

ed

I30

uc

overige hartziekten
(I30-I52)

Fo
r

I30.0

acute pericarditis, niet-specifiek, idiophatisch

IX.11

HOOFDSTUK IX.
I30.1

infectieuze pericarditis

on
ly

pericarditis (door):
• etterig
• pneumokokken
• stafylokokken
• streptokokken
• viraal
pyopericarditis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven
overige gespecificeerde vormen van acute pericarditis

I30.9

acute pericarditis, niet-gespecificeerd

I31

overige ziekten van pericard
Exclusie: actuele complicaties na acuut myocardinfarct (I23.-)
gespecificeerd als reumatisch (I09.2)
postcardiotomiesyndroom (I97.0)
trauma (S26.-)

I31.0

chronische adhesieve-pericarditis

I31.1

na

lp

accretio cordis
adhesieve mediastinopericarditis
verkleving van pericard

ur

po

se
s

I30.8

chronische constrictieve-pericarditis

io

concretio cordis
pericardverkalking

hemopericard, niet elders geclassificeerd

I31.3

pericardiale vochtophoping (niet-inflammatoir)

at

I31.2

uc

chylopericard

I31.8

overige gespecificeerde ziekten van pericard

ed

epicardiale plaques
focale pericardiale-adhesies

Fo
r

I31.9

ziekte van pericard, niet-gespecificeerd
harttamponnade
pericarditis (chronisch) NNO

I32*

pericarditis bij elders geclassificeerde ziekten

I32.0*

pericarditis bij elders geclassificeerde bacteriële-ziekten
pericarditis (door):
• gonokokken (A54.8†)
• syfilitisch (A52.0†)
• meningokokken (A39.5†)
• tuberculeus (A18.8†)

IX.12

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)
pericarditis bij elders geclassificeerde overige infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

I32.8*

pericarditis bij elders geclassificeerde overige ziekten
pericarditis (bij):
• lupus erythematodes disseminatus (M32.1†)
• reumatoïd (M05.3†)
• uremisch (N18.5†)

acute en subacute endocarditis
Exclusie: acute reumatische-endocarditis (I01.1)
endocarditis NNO (I38)

I33.0

acute en subacute infectieuze-endocarditis

se
s

I33

on
ly

I32.1*

I33.9

lp

ur

po

endocarditis (acuut)(subacuut):
• bacterieel
• infectieus NNO
• lenta
• maligne
• septisch
• ulcereus
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven
acute endocarditis, niet-gespecificeerd

na

endocarditis
myo-endocarditis
peri-endocarditis

niet-reumatische mitralisklepaandoeningen
Exclusie: gespecificeerd als congenitaal (Q23.2, Q23.9)
gespecificeerd als reumatisch (I05.-)
met niet-gespecificeerde oorzaak maar met vermelding van:
• aandoeningen van aortaklep (I08.0)
• mitralisstenose of -obstructie (I05.0)
mitralisklep:
• aandoening (I05.9)
• falen (I05.8)
• stenose (I05.0)

ed

uc

at

io

I34

acuut of subacuut

Fo
r

I34.0

I34.1

mitralis(klep)insufficiëntie
mitralis(klep)regurgitatie NNO of met gespecificeerde oorzaak, met uitzondering
van reumatisch
mitralis(klep)prolaps
floppy mitral valve (syndrome)
Exclusie: syndroom van Marfan (Q87.4)

I34.2

niet-reumatische mitralis(klep)stenose

I34.8

niet-reumatische mitralisklepaandoeningen, overig gespecificeerd

IX.13

HOOFDSTUK IX.
I34.9

niet-reumatische mitralisklepaandoening, niet-gespecificeerd

I35

niet-reumatische aortaklepaandoeningen

I35.0

aorta(klep)stenose

I35.1

aorta(klep)-insufficiëntie

on
ly

gespecificeerd als congenitaal (Q23.0, Q23.1, Q23.4-Q23.9)
gespecificeerd als reumatisch (I06.-)
hypertrofische subvalvulaire-aortastenose (I42.1)
met niet-gespecificeerde oorzaak maar met vermelding van
aandoeningen van mitralisklep (I08.0)

se
s

Exclusie:

aorta(klep)-regurgitatie NNO of met gespecificeerde oorzaak, met uitzondering van
reumatisch
aorta(klep)-stenose én -insufficiëntie

I35.8

overige gespecificeerde aortaklepaandoeningen

I35.9

aortaklepaandoening, niet-gespecificeerd

I36

niet-reumatische tricuspidalisklepaandoeningen
Exclusie: gespecificeerd als congenitaal (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
gespecificeerd als reumatisch (I07.-)
met niet-gespecificeerde oorzaak (I07.-)

I36.0

niet-reumatische tricuspidalis(klep)stenose

I36.1

niet-reumatische tricuspidalis(klep)insufficiëntie

io

na

lp

ur

po

I35.2

niet-reumatische tricuspidalis(klep)stenose én -insufficiëntie

uc

I36.2

at

tricuspidalis(klep)regurgitatie met gespecificeerde oorzaak, met uitzondering van
reumatisch

niet-reumatische tricuspidalisklepaandoeningen, overig gespecificeerd

I36.9

niet-reumatische tricuspidalisklepaandoening, niet-gespecificeerd

ed

I36.8

Fo
r

I37

pulmonalisklepaandoeningen
Exclusie: gespecificeerd als congenitaal (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
gespecificeerd als reumatisch (I09.8)

I37.0

pulmonalisklepstenose

I37.1

pulmonalisklepinsufficiëntie
pulmonalisklepregurgitatie NNO of met gespecificeerde oorzaak, met uitzondering
van reumatisch

I37.2

pulmonalisklepstenose én -insufficiëntie

I37.8

overige gespecificeerde pulmonalisklepaandoeningen

IX.14

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)
pulmonalisklepaandoening, niet-gespecificeerd

I38

endocarditis, klep niet-gespecificeerd
endocarditis (chronisch) NNO
valvulaire:
van niet-gespecificeerde klep, NNO of met
• insufficiëntie
gespecificeerde oorzaak, met uitzondering van
• regurgitatie
reumatisch of congenitaal
• stenose
valvulitis (chronisch)
Exclusie: endocardiale fibro-elastose (I42.4)
congenitale:
• hartklepinsufficiëntie NOS (Q24.8)
• hartklepstenose NOS (Q24.8)
gespecificeerd als reumatisch (I09.1)

I39*

endocarditis en hartklepaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
endocardiale aandoening bij:
• candidainfectie (B37.6†)
• gonokokkeninfectie (A54.8†)
• meningokokkeninfectie (A39.5†)
• reumatoïde artritis (M05.3†)
• syfilis (A52.0†)
• syndroom van Libman-Sacks (M32.1†)
• tuberculose (A18.8†)
• typhus abdominalis (A01.0†)

na

lp

ur

Inclusie:

po

se
s

on
ly

I37.9

mitralisklepaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

I39.1*

aortaklepaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

I39.2*

tricuspidalisklepaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

I39.3*

pulmonalisklepaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

uc

at

io

I39.0*

multipele klepaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

I39.8*

endocarditis, klep niet-gespecificeerd, bij elders geclassificeerde ziekten

I40

acute myocarditis

I40.0

infectieuze myocarditis

Fo
r

ed

I39.4*

septische myocarditis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven

I40.1

geïsoleerde myocarditis

I40.8

overige gespecificeerde vormen van acute myocarditis

I40.9

acute myocarditis, niet-gespecificeerd

IX.15

I41*

myocarditis door elders geclassificeerde ziekten

I41.0*

myocarditis door elders geclassificeerde bacteriële-ziekten
myocarditis (bij) (door):
• difterie (A36.8†)
• gonokokken (A54.8†)
• meningokokken (A39.5†)
• syfilis (A52.0†)
• tuberculose (A18.8†)

I41.1*

myocarditis door elders geclassificeerde virusziekten

I41.2*

po

se
s

myocarditis (acuut) door influenza:
• seizoensgebonden geïdentificeerd virus (J10.8†)
• virus niet geïdentificeerd (J11.8†)
• zoönotisch of pandemisch geïdentificeerd influenzavirus (J09†)
myocarditis bij bof (B26.8†)

on
ly

HOOFDSTUK IX.

myocarditis door elders geclassificeerde overige infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

I41.8*

lp

ur

myocarditis bij:
• toxoplasmose (B58.8†)
• ziekte van Chagas, acuut (B57.0†)
• ziekte van Chagas, chronisch (B57.2†)

myocarditis door elders geclassificeerde overige ziekten

na

myocarditis bij sarcoïdose (D86.8†)
reumatoïde myocarditis (M05.3†)

cardiomyopathie
Exclusie: cardiomyopathie als complicatie van:
• kraambed (O90.3)
• zwangerschap (O99.4)
ischemische cardiomyopathie (I25.5)

uc

at

io

I42

I42.0

cardiomyopathie met hartdilatatie (niet-obstructief)
cardiomyopathie met stuwing

obstructieve hypertrofische-cardiomyopathie

ed

I42.1

hypertrofische subvalvulaire-aortastenose

Fo
r

I42.2

I42.3

I42.4

overige hypertrofische-cardiomyopathie
niet-obstructieve hypertrofische-cardiomyopathie
endomyocardiale (eosinofiele) ziekte
endomyocardiale (tropische) fibrose
ziekte van Löffler [endocarditis parietalis fibroplastica]
endocardiale fibro-elastose
congenitale cardiomyopathie

IX.16

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)
I42.5

overige restrictieve-cardiomyopathie
constrictieve cardiomyopathie NNO
alcoholische cardiomyopathie

I42.7

cardiomyopathie door geneesmiddelen en andere uitwendige-agentia

on
ly

I42.6

I42.8

overige gespecificeerde cardiomyopathieën

I42.9

cardiomyopathie, niet-gespecificeerd
cardiomyopathie (primair)(secundair) NNO

se
s

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

cardiomyopathie bij elders geclassificeerde ziekten

I43.0*

cardiomyopathie bij elders geclassificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen
cardiomyopathie bij difterie (A36.8†)

cardiomyopathie bij stofwisselingsstoornissen

I43.2*

lp

cardiale amyloïdose (E85.-†)

ur

I43.1*

po

I43*

cardiomyopathie bij voedingsstoornissen
voedingscardiomyopathie NNO (E63.9†)

cardiomyopathie bij elders geclassificeerde overige ziekten

na

I43.8*

io

jichttophi van hart (M10.0†)
thyrotoxische hartziekte (E05.-†)

atrioventriculair blok en linkerbundeltakblok

I44.0

eerstegraads atrioventriculair-blok

I44.1

tweedegraads atrioventriculair-blok

uc

at

I44

ed

atrioventriculair blok, type I en II
AV-blok, Mobitz type I en II
AV-blok, type Wenckebach
tweedegraads blok, type I en II

Fo
r

I44.2

I44.3

totaal atrioventriculair-blok
derdegraads atrioventriculair-blok
totaal hartblok NNO
overig en niet-gespecificeerd atrioventriculair-blok
atrioventriculair blok NNO

I44.4

fasciculair blok, linker anterior

I44.5

fasciculair blok, linker posterior

IX.17

HOOFDSTUK IX.
I44.6

overig en niet-gespecificeerd fasciculair-blok

I44.7

linker-bundeltakblok, niet-gespecificeerd

I45

overige geleidingsstoornissen

I45.0

rechter fasciculair-blok

I45.1

overig en niet-gespecificeerd rechter-bundeltakblok

bifasciculair blok

I45.3

trifasciculair blok

I45.4

niet-specifiek intraventriculair-blok

po

I45.2

bundeltakblok NNO

overige gespecificeerde vormen van hartblok

I45.6

pre-excitatiesyndroom

lp

sinoatriaal blok
sinoauriculair blok
Exclusie: hartblok NNO (I45.9)

ur

I45.5

se
s

rechter-bundeltakblok NNO

on
ly

linker-bundeltakhemiblok NNO

overige gespecificeerde geleidingsstoornissen

uc

I45.8

at

io

na

abnormale atrioventriculaire-excitatie
atrioventriculaire geleiding:
• pre-excitatie
• versneld
• via bijkomstige [accessoire] bundel
syndroom van Lown-Ganong-Levine
syndroom van Wolff-Parkinson-White

atrioventriculaire dissociatie [AV-dissociatie]
interferentie-dissociatie

geleidingsstoornis, niet-gespecificeerd

ed

I45.9

hartblok NNO
syndroom van Adams-Stokes

Fo
r

I46

I46.0

IX.18

hartstilstand
Exclusie:

als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.8)
• obstetrische ingrepen en verrichtingen (O75.4)
cardiogene shock (R57.0)

hartstilstand met geslaagde reanimatie

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)
plotse hartdood, als zodanig omschreven
Exclusie:

plotse dood:
• NNO (R96.-)
• met:
• geleidingsstoornis (I44-I45)
• myocardinfarct (I21-I22)

I46.9

hartstilstand, niet-gespecificeerd

I47

paroxismale tachycardie

als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.8)
• obstetrische ingrepen en verrichtingen (O75.4)
sinoauriculaire tachycardie NNO (R00.0)
sinustachycardie NNO (R00.0)
tachycardie NNO (R00.0)

re-entry ventriculaire-aritmie

I47.1

supraventriculaire tachycardie

ur

I47.0

po

se
s

Exclusie:

on
ly

I46.1

io

na

lp

tachycardie (paroxismaal):
• atriaal
• atrioventriculair [AV]:
• NNO
• re-entrant (nodaal)[AVNRT][AVRT]
• junctioneel
• nodaal
ventriculaire tachycardie

I47.9

paroxismale tachycardie, niet-gespecificeerd

at

I47.2

I48

uc

ziekte van Bouveret(-Hoffmann)

paroxismaal atriumfibrilleren

ed

I48.0

atriumfibrillatie en -flutter

persistent atriumfibrilleren

I48.2

chronisch atriumfibrilleren

Fo
r

I48.1

I48.3

typische atriumflutter

I48.4

atypische atriumflutter

I48.9

atriumfibrilleren en -flutter, niet gespecificeerd

IX.19
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I49

overige hartritmestoornissen
als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.8)
• obstetrische ingrepen en verrichtingen (O75.4)
bradycardie NNO (R00.1)
neonatale cardiale-dysritmie (P29.1)
sinoatriale bradycardie NNO (R00.1)
sinusbradycardie NNO (R00.1)
vagale bradycardie NNO (R00.1)

I49.0

ventrikelfibrillatie en -flutter

I49.1

atriale premature-depolarisatie

I49.2

junctionele premature-depolarisatie
AV-junctionele extrasystolen
ventriculaire premature-depolarisatie
ventriculaire extrasystolen

overige en niet-gespecificeerde premature-depolarisatie

sicksinus syndrome

at

I49.5

io

na

ectopische slagen
extrasystolen
extrasystolische aritmieën
premature:
• contracties
• slagen NNO

lp

I49.4

ur

I49.3

po

atriale extrasystolen [boezemextrasystolen]

tachycardie-bradycardiesyndroom
overige gespecificeerde hartritmestoornissen

uc

I49.8

Fo
r

ed

Bruguda-syndroom
lange QT-syndroom
ritmestoornis (van):
• ectopisch
• nodaal
• sinus coronarius

I49.9

IX.20

se
s

on
ly

Exclusie:

ritmestoornis, niet-gespecificeerd
aritmie (cardiaal) NNO

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)

I50

hartdecompensatie
als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.8)
• obstetrische ingrepen en verrichtingen (O75.4)
door hypertensie (I11.0)
door hypertensie met nierziekte (I13.-)
na hartoperatie of als gevolg van aanwezigheid van cardiale
prothese (I97.1)
neonatale cardiale-insufficiëntie (P29.0)

on
ly

Exclusie:

hartdecompensatie met stuwing

se
s

I50.0

hartziekte met stuwing
rechter-ventrikeldecompensatie
rechtsdecompensatie (secundair aan linksdecompensatie)

longoedeem
pulmonaal oedeem
asthma cardiale
linksdecompensatie

met vermelding van hartziekte NNO of hartdecompensatie

hartdecompensatie, niet-gespecificeerd

lp

I50.9

po

linkerventrikeldecompensatie

ur

I50.1

cardiale, myocard- of hartdecompensatie NNO

complicaties en slecht omschreven hartziekten
aandoeningen uit I51.4-I51.9 door:
• hypertensie (I11.-)
• hypertensie met nierziekte (I13.-)
complicaties na acuut myocardinfarct (I23.-)
gespecificeerd als reumatisch (I00-I09)

hartseptumdefect, verworven

uc

I51.0

at

io

Exclusie:

na

I51

ed

verworven septumdefect (oud):
• atriaal
• auriculair
• ventriculair

ruptuur van chordae tendineae, niet elders geclassificeerd

I51.2

ruptuur van papillaire spier, niet elders geclassificeerd

I51.3

intracardiale trombose, niet elders geclassificeerd

Fo
r

I51.1

trombose (oud):
• apicaal
• atriaal
• auriculair
• ventriculair

IX.21
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I51.4

myocarditis, niet-gespecificeerd

I51.5

on
ly

myocardfibrose
myocarditis:
• NNO
• chronisch (interstitieel)
myocarddegeneratie

I51.6

cardiovasculaire ziekte, niet-gespecificeerd

se
s

degeneratie van hart of myocard:
• seniel
• vettig
myocardziekte

I51.7

po

cardiovasculair accident NNO
Exclusie: atherosclerotische cardiovasculaire-ziekte, als zodanig omschreven
(I25.0)
cardiomegalie

lp

I51.8

ur

cardiale:
• dilatatie
• hypertrofie
ventrikeldilatatie

overige slecht omschreven hartziekten

na

carditis (acuut)(chronisch)
pancarditis (acuut)(chronisch)

hartziekte, niet-gespecificeerd

I52*

overige hartaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
Exclusie: aandoeningen van hart en vaatstelsel NNO bij elders
geclassificeerde ziekten (I98.-*)

I52.0*

overige hartaandoeningen bij elders geclassificeerde bacteriële ziekten

uc

at

io

I51.9

carditis door meningokokken NEC (A39.5†)

overige hartaandoeningen bij elders geclassificeerde overige infectieziekten
en parasitaire aandoeningen

ed

I52.1*

pulmonale hartziekte bij schistosomiasis (B65.-*)

Fo
r

I52.8*

IX.22

overige hartaandoeningen bij elders geclassificeerde overige ziekten
reumatoïde carditis (M05.3†)

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)

cerebrovasculaire ziekten
(I60-I69)
Inclusie:
Exclusie:

subarachnoïdale bloeding
Exclusie:

late gevolgen van subarachnoïdale bloeding (I69.0)

se
s

I60

on
ly

met vermelding van hypertensie (aandoeningen uit I10 en I15,-)
'transient cerebral ischaemic attacks' (TIA) en verwante syndromen (G45.-)
traumatische intracraniale-bloeding (S06.-)
vasculaire dementie (F01.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om aanwezigheid van hypertensie aan
te geven

subarachnoïdale bloeding uit carotissifon en -bifurcatie

I60.1

subarachnoïdale bloeding uit arteria cerebri media

I60.2

subarachnoïdale bloeding uit arteria communicans anterior

I60.3

subarachnoïdale bloeding uit arteria communicans posterior

I60.4

subarachnoïdale bloeding uit arteria basilaris

I60.5

subarachnoïdale bloeding uit arteria vertebralis

I60.6

subarachnoïdale bloeding uit overige gespecificeerde intracraniale arteriën

na

lp

ur

po

I60.0

multipele betrokkenheid van intracraniale arteriën
subarachnoïdale bloeding uit niet-gespecificeerde intracraniale arterie

io

I60.7

uc

at

ruptuur van (congenitaal) 'berry' aneurysma NNO
subarachnoïdale bloeding uit:
• arteria communicans NNO
• cerebrale arterie NNO
I60.8

overige gespecificeerde subarachnoïdale bloeding

ed

meningeale bloeding
ruptuur van cerebrale arterioveneuze malformatie

subarachnoïdale bloeding, niet-gespecificeerd

I61

intracerebrale bloeding

Fo
r

I60.9

I61.0

I61.1

Exclusie:

late gevolgen van intracerebrale bloeding (I69.1)

intracerebrale bloeding in hemisfeer, subcorticaal
diepe intracerebrale-bloeding
intracerebrale bloeding in hemisfeer, corticaal
bloeding in cerebrale kwab
oppervlakkige intracerebrale-bloeding

I61.2

intracerebrale bloeding in hemisfeer, niet-gespecificeerd

IX.23

intracerebrale bloeding in hersenstam

I61.4

intracerebrale bloeding in cerebellum

I61.5

intracerebrale, intraventriculaire bloeding

I61.6

intracerebrale bloeding met multipele lokalisaties

I61.8

overige gespecificeerde vormen van intracerebrale bloeding

I61.9

intracerebrale bloeding, niet-gespecificeerd

I62

overige intracraniale-bloeding, niet-traumatisch

late gevolgen van overige intracraniale-bloeding, niet-traumatisch
(I69.2)

I62.0

niet-traumatische subdurale bloeding

I62.1

niet-traumatische extradurale-bloeding

ur

niet-traumatische epidurale-bloeding

po

Exclusie:

se
s

I61.3

on
ly

HOOFDSTUK IX.

intracraniale bloeding (niet-traumatisch), niet-gespecificeerd

I63

cerebraal infarct

Exclusie:

occlusie en stenose van cerebrale en precerebrale arteriën (inclusief
truncus brachiocephalicus) met cerebraal infarct als gevolg
late gevolgen van cerebraal infarct (I69.3)

na

Inclusie:

lp

I62.9

cerebraal infarct door trombose van precerebrale arteriën

I63.1

cerebraal infarct door embolie van precerebrale arteriën

I63.2

cerebraal infarct door niet-gespecificeerde occlusie of stenose van
precerebrale arteriën

uc

at

io

I63.0

cerebraal infarct door trombose van cerebrale arteriën

ed

I63.3

cerebraal infarct door embolie van cerebrale arteriën

I63.5

cerebraal infarct door niet-gespecificeerde occlusie of stenose van cerebrale
arteriën

Fo
r

I63.4

I63.6

cerebraal infarct door trombose van cerebrale vene, niet-pyogeen

I63.8

overige gespecificeerde vormen van cerebraal infarct

I63.9

cerebraal infarct, niet-gespecificeerd

I64

beroerte, niet-gespecificeerd als bloeding of infarct
cerebrovasculair accident NNO
Exclusie: late gevolgen van beroerte (I69.4)

IX.24

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)

occlusie en stenose van precerebrale arteriën, niet resulterend in
cerebraal infarct
Inclusie:

Exclusie:

embolie
obstructie (volledig)(partieel)
trombose
vernauwing
met cerebraal infarct als gevolg

van arteria basilaris, carotis of
vertebralis, niet resulterend in
cerebraal infarct
(I63.-)

on
ly

I65

occlusie en stenose van arteria vertebralis

I65.1

occlusie en stenose van arteria basilaris

I65.2

occlusie en stenose van arteria carotis

I65.3

occlusie en stenose van multipele en bilaterale precerebrale arteriën

I65.8

occlusie en stenose van overige gespecificeerde precerebrale arteriën

I65.9

occlusie en stenose van niet-gespecificeerde precerebrale arterie

po

se
s

I65.0

ur

precerebrale arterie NNO

occlusie en stenose van cerebrale arteriën, niet resulterend in cerebraal
infarct
van arteria cerebri anterior, media
Inclusie: embolie
of posterior en van arteriae
obstructie (volledig)(partieel)
cerebellares, niet resulterend in
trombose
cerebraal infarct
vernauwing
Exclusie: met cerebraal infarct als gevolg (I63.-)

I66.0

occlusie en stenose van arteria cerebri media

I66.1

occlusie en stenose van arteria cerebri anterior

I66.2

occlusie en stenose van arteria cerebri posterior

I66.3

occlusie en stenose van arteriae cerebellares

ed

uc

at

io

na

lp

I66

occlusie en stenose van multipele en bilaterale cerebrale arteriën

I66.8

occlusie en stenose van overige gespecificeerde cerebrale arteriën

Fo
r

I66.4

occlusie en stenose van arteriae cerebri perforantes

I66.9

occlusie en stenose van niet-gespecificeerde cerebrale arterie

I67

overige cerebrovasculaire ziekten
Exclusie: late gevolgen van hier vermelde aandoeningen (I69.8)

I67.0

dissectie van cerebrale arteriën zonder ruptuur
Exclusie:

ruptuur van cerebrale arteriën (I60.7)

IX.25
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I67.1

cerebraal aneurysma zonder ruptuur

I67.2

cerebrale atherosclerose
atheroom van cerebrale arteriën

I67.3

progressieve vorm van vasculaire leuko-encefalopathie

se
s

syndroom van Binswanger
Exclusie: subcorticale vasculaire-dementie (F01.2)

on
ly

cerebraal aneurysma NNO
cerebrale arterioveneuze-fistel, verworven
Exclusie: (congenitaal) cerebraal aneurysma, met ruptuur (I60.-)
congenitaal cerebraal aneurysma, zonder ruptuur (Q28.-)

hypertensieve encefalopathie

I67.5

Mojamoja-ziekte

I67.6

niet-pyogene trombose van intracraniaal veneus stelsel

lp

ur

niet-pyogene trombose van:
• cerebrale vene
• intracraniale veneuze sinus
Exclusie: met infarct als gevolg (I63.6)

po

I67.4

cerebrale arteriitis, niet elders geclassificeerd

I67.8

overige gespecificeerde cerebrovasculaire-ziekten

na

I67.7

acute cerebrovasculaire-insufficiëntie NNO
cerebrale ischemie (chronisch)
cerebrovasculaire ziekte, niet-gespecificeerd

I68*

cerebrovasculaire aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

I68.0*

cerebrale amyloïde-angiopathie (E85.-†)

uc

at

io

I67.9

I68.1*

cerebrale arteriitis bij elders geclassificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

Fo
r

ed

cerebrale arteriitis (door)(bij):
• listeriose (A32.8†)
• syfilis (A52.0†)
• tuberculose (A18.8†)

I68.2*

I68.8*

IX.26

cerebrale arteriitis bij elders geclassificeerde overige ziekten
cerebrale arteriitis bij lupus erythematodes disseminatus (M32.1†)
overige cerebrovasculaire aandoeningen bij elders geclassificeerde
ziekten

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)

I69

late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten

on
ly

Aanwijzing: Categorie I69 dient te worden gebruikt voor het aangeven van
voorafgaande episodes van aandoeningen binnen de codereeks
I60-I67.1 en I67.4-I67.9 als oorzaak van late gevolgen, die zelf
elders zijn geclassificeerd. Deze 'late gevolgen' omvatten
aandoeningen, gespecificeerd als resttoestanden of als late
gevolgen, of aandoeningen die 1 jaar of langer na het begin van
de oorzakelijke ziekte nog aanwezig zijn.
Niet te gebruiken bij chronische cerebrovasculaire-ziekte. Codeer
dit bij I60-I67.
late gevolgen van subarachnoïdale bloeding

I69.1

late gevolgen van intracerebrale bloeding

I69.2

late gevolgen van overige niet-traumatische intracraniale-bloeding

I69.3

late gevolgen van cerebraal infarct

I69.4

late gevolgen van beroerte, niet-gespecificeerd als bloeding of infarct

I69.8

late gevolgen van overige en niet-gespecificeerde cerebrovasculaireziekten

lp

ur

po

se
s

I69.0

na

ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen
(I70-I79)
atherosclerose
Inclusie:

io

I70

Fo
r

ed

uc

at

arteriolosclerose
arteriosclerose
arteriosclerotische vaatziekte
atheroom
degeneratie:
• arterieel
• arteriovasculair
• vasculair
endarteriitis deformans of obliterans
seniele:
• arteriitis
• endarteriitis
Exclusie: atherosclerose:
• cerebraal (I67.2)
• coronair (I25.1)
• mesenteriaal (K55.1)
• pulmonaal (I27.0)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst de volgende onderverdeling als aanvullend
(5e) teken, om de aan- of afwezigheid van gangreen aan te
duiden. 0 zonder gangreen; 1 met gangreen

IX.27

HOOFDSTUK IX.
I70.0

atherosclerose van aorta

I70.1

atherosclerose van arteria renalis

I70.2

atherosclerose van arteriën van extremiteiten
atherosclerotisch gangreen
(media)sclerose van Mönckeberg
atherosclerose van overige gespecificeerde arteriën

I70.9

gegeneraliseerde en niet-gespecificeerde atherosclerose

I71

aneurysma en dissectie van aorta

I71.0

dissectie van aorta [elk deel]

po

se
s

I70.8

on
ly

Goldblatt-nier
Exclusie: atherosclerose van nierarteriolen (I12.-)

aneurysma dissecans van aorta (met ruptuur) [elk deel]
aneurysma van aorta thoracalis, met ruptuur

I71.2

aneurysma van aorta thoracalis, zonder vermelding van ruptuur

I71.3

aneurysma van aorta abdominalis, met ruptuur

I71.4

aneurysma van aorta abdominalis, zonder vermelding van ruptuur

I71.5

aneurysma van thoracoabdominale aorta, met ruptuur

I71.6

aneurysma van thoracoabdominale aorta, zonder vermelding van ruptuur

I71.8

aneurysma van niet-gespecificeerd deel van aorta, met ruptuur

at

io

na

lp

ur

I71.1

ruptuur van aorta NNO

aneurysma van niet-gespecificeerd deel van aorta, zonder vermelding van
ruptuur

uc

I71.9

Fo
r

ed

aneurysma
dilatatie
hyaliene necrose

IX.28

van aorta

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)

I72

overige aneurysmata en dissecties
aneurysma (cirsoideum)(vals)(met ruptuur)
aneurysma (van):
• aorta (I71.-)
• arterioveneus NNO (Q27.3)
• arterioveneus verworven (I77.0)
• cerebraal, zonder ruptuur (I67.1)
• cerebraal, met ruptuur (I60.-)
• coronair (I25.4)
• hart (I25.3)
• longarterie (I28.1)
• retinale arterie (H35.0)
• varicosum (I77.0)
• dissectie van:
• coronairarterie (I25.4)
• precerebrale arterie, congenitaal (ruptuurvrij) (Q28.1)

po

se
s

on
ly

Inclusie:
Exclusie:

aneurysma en dissectie van arteria carotis

I72.1

aneurysma en dissectie van arterie van bovenste extremiteit

I72.2

aneurysma en dissectie van arteria renalis

I72.3

aneurysma en dissectie van arteria iliaca

I72.4

aneurysma en dissectie van arterie van onderste extremiteit

I72.5

aneurysma en dissectie van overige precerebrale-arteriën

io

aneurysma en dissectie van arteria vertebralis

uc

I72.6

aneurysma en dissectie van:
• arteria carotis(I72.0)
• arteria vertebralis(I72.6)

at

Exclusie:

na

lp

ur

I72.0

aneurysma en dissectie van overige gespecificeerde arteriën

I72.9

aneurysma en dissectie van niet-gespecificeerde lokalisatie

I73

overige perifere vaatziekten
Exclusie: bevriezing (T33-T35)
loopgraafvoeten [immersion hand or foot] (T69.0)
pernio (T69.1)
spasme van cerebrale arterie (G45.9)

Fo
r

ed

I72.8

I73.0

syndroom van Raynaud
fenomeen (secundair)
gangreen
ziekte

I73.1

van Raynaud

thrombangiitis obliterans [Buerger]

IX.29
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I73.8

overige gespecificeerde perifere vaatziekten

I73.9

on
ly

acrocyanose
acroparesthesie:
• eenvoudig [type Schultze]
• vasomotoor [type Nothnagel]
erytrocyanose
erytromelalgie
perifere vaatziekte, niet-gespecificeerd
claudicatio intermittens
spasme van arterie

arteriële embolie en trombose
Inclusie: infarct door:
• embolie
• trombose
occlusie door:
• embolie
• trombose
Exclusie: embolie en trombose (van):
• als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.2)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O88.-)
• arteria basilaris (I63.0-I63.2, I65.1)
• arteria carotis (I63.0-I63.2, I65.2)
• arteria renalis (N28.0)
• arteria vertebralis (I63.0-I63.2, I65.0)
• cerebrale arterie (I63.3-I63.5, I66.9)
• coronaire arterie (I21-I25)
• mesenteriale arterie (K55.0)
• precerebrale arterie (I63.0-I63.2, I65.9)
• pulmonale arterie (I26.-)
• retinale arterie (H34.-)

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

I74

embolie en trombose van abdominale aorta

ed

I74.0

aorta-bifurcatiesyndroom
syndroom van Leriche

Fo
r

I74.1

embolie en trombose van overige en niet-gespecificeerde delen van aorta

I74.2

embolie en trombose van arteriën van bovenste extremiteiten

I74.3

embolie en trombose van arteriën van onderste extremiteiten

I74.4

embolie en trombose van arteriën van extremiteiten, niet-gespecificeerd
perifere arteriële embolie

I74.5

IX.30

embolie en trombose van arteria iliaca

I74.8

embolie en trombose van overige gespecificeerde arteriën

I74.9

embolie en trombose van niet-gespecificeerde arterie

I77

overige aandoeningen van arteriën en arteriolen
Exclusie: arteria pulmonalis (I28.-)
collageenziekten (vasculair) (M30-M36)
overgevoeligheidsangiitis (M31.0)

I77.0

verworven arterioveneuze fistel

strictuur van arterie

I77.2

ruptuur van arterie

ur

I77.1

po

se
s

varix aneurysmaticus
verworven arterioveneus aneurysma
Exclusie: arterioveneus aneurysma NNO (Q27.3)
cerebraal (I67.1)
coronair (I25.4)
traumatisch - zie letsel van bloedvat naar regio

on
ly

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)

lp

fistel van arterie
Exclusie: traumatische ruptuur van arterie - zie letsel van bloedvat naar regio
arteriële fibromusculaire dysplasie

I77.4

compressiesyndroom van arteria coeliaca

I77.5

necrose van arterie

I77.6

arteriitis, niet-gespecificeerd

io

na

I77.3

ed

uc

at

aortitis NNO
endarteriitis NNO
Exclusie: arteriitis of endarteriitis (van):
• aortaboog (M31.4)
• cerebraal NEC (I67.7)
• coronair (I25.8)
• deformans (I70.-)
• obliterans (I70.-)
• reuscel (M31.5-M31.6)
• seniel (I70.-)

Fo
r

I77.8

overige gespecificeerde aandoeningen van arteriën en arteriolen
erosie
ulcus

van arterie

I77.9

aandoening van arteriën en arteriolen, niet-gespecificeerd

I78

ziekten van capillairen

I78.0

hereditaire hemorragische teleangiëctasie
ziekte van Rendu-Osler-Weber

IX.31
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I78.1

niet-neoplastische naevus

po

se
s

on
ly

angioma stellatum
naevus araneus
spider naevus
Exclusie: naevus:
• NNO (D22.-)
• aardbei (Q82.5)
• blauwe (D22.-)
• flammeus (Q82.5)
• gepigmenteerd (D22.-)
• hairy (D22.-)
• melanocytair (D22.-)
• sanguineus (Q82.5)
• vasculair NNO (Q82.5)
• verrucosus (Q82.5)
• vinosus (Q82.5)
overige gespecificeerde ziekten van capillairen

I78.9

ziekte van capillairen, niet-gespecificeerd

I79*

aandoeningen van arteriën, arteriolen en capillairen bij elders
geclassificeerde ziekten

I79.0*

aneurysma van aorta bij elders geclassificeerde ziekten

lp

ur

I78.8

I79.1*

na

syfilitisch aneurysma van aorta (A52.0†)

aortitis bij elders geclassificeerde ziekten

I79.2*

io

syfilitische aortitis (A52.0†)

perifere angiopathie bij elders geclassificeerde ziekten

overige aandoeningen van arteriën, arteriolen en capillairen bij elders
geclassificeerde ziekten

Fo
r

ed

uc

I79.8*

at

diabetische perifere angiopathie (E10-E14† met gemeenschappelijk
vierde-teken .5)

IX.32
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ziekten van venen, lymfevaten en lymfeklieren,
niet elders geclassificeerd
(I80-I89)
flebitis en tromboflebitis

on
ly

I80

Inclusie:

lp

ur

po

se
s

endoflebitis
ontsteking van vene
periflebitis
suppuratieve flebitis
Exclusie: flebitis en tromboflebitis (van):
• als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.7)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O22.-, O87.-)
• intracraniaal en intraspinaal, septisch of NNO (G08)
• intracraniaal, niet-pyogeen (I67.6)
• intraspinaal, niet-pyogeen (G95.1)
• vena portae (K75.1)
postflebitissyndroom (I87.0)
thrombophlebitis migrans (I82.1)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
flebitis en tromboflebitis van oppervlakkige venen van onderste
extremiteiten

I80.1

flebitis en tromboflebitis van vena femoralis

I80.2

flebitis en tromboflebitis van overige diepe venen van onderste extremiteiten

at

io

na

I80.0

diepe veneuze-trombose NNO
flebitis en tromboflebitis van onderste extremiteiten, niet-gespecificeerd

uc

I80.3

embolie of trombose van onderste extremiteit NNO

flebitis en tromboflebitis van overige gespecificeerde lokalisaties

ed

I80.8

flebitis en tromboflebitis van niet-gespecificeerde lokalisatie

I81

trombose van vena portae
obstructie van vena portae
Exclusie: flebitis van vena portae (K75.1)

Fo
r

I80.9

IX.33

HOOFDSTUK IX.

I82

overige veneuze embolie en trombose
veneuze embolie en trombose (van):
• als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.7)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O22.-, O87.-)
• cerebraal (I63.6, I67.6)
• coronair (I21-I25)
• intracraniaal en intraspinaal, septisch of NNO (G08)
• intracraniaal, niet-pyogeen (I67.6)
• intraspinaal, niet-pyogeen (G95.1)
• mesenteriaal (K55.0)
• onderste extremiteiten (I80.-)
• pulmonaal (I26.-)
• vena portae (I81)

se
s

on
ly

Exclusie:

syndroom van Budd-Chiari

I82.1

tromboflebitis migrans

I82.2

embolie en trombose van vena cava

I82.3

embolie en trombose van vena renalis

I82.8

embolie en trombose van overige gespecificeerde venen

I82.9

embolie en trombose van niet-gespecificeerde vene

na

lp

ur

po

I82.0

io

embolie van vene NNO
trombose (veneus) NNO

varices van onderste extremiteiten
Exclusie: als complicatie van:
• kraambed (O87.8)
• zwangerschap (O22.0)

uc

at

I83

varices van onderste extremiteiten met ulcus

ed

I83.0

aandoeningen uit I83.9 met ulcus of gespecificeerd als ulcererend
varikeus ulcus (van onderste extremiteit, elk deel)

Fo
r

I83.1

I83.2

I83.9

varices van onderste extremiteiten met ontsteking
aandoeningen uit I83.9 met ontsteking of gespecificeerd als ontstoken
stasisdermatitis NNO
varices van onderste extremiteiten met ulcus én ontsteking
aandoeningen uit I83.9 met ulcus én ontsteking
varices van onderste extremiteiten zonder ulcus of ontsteking
flebectasie
varikeuze venen
varix

IX.34

van onderste extremiteiten [elk deel] of van nietgespecificeerde lokalisatie

I85

slokdarmvarices

I85.0

slokdarmvarices met bloeding

I85.9

slokdarmvarices zonder bloeding
slokdarmvarices NNO

varices van overige lokalisaties
Exclusie:

varices van niet-gespecificeerde lokalisatie (I83.9)
varices van retina (H35.0)

I86.0

sublinguale varices

I86.1

scrotale varices

se
s

I86

varices van bekken

I86.3

varices van vulva

ur

als complicatie van:
• bevalling en kraambed (O87.8)
• zwangerschap (O22.1)

lp

Exclusie:

po

varicokèle
I86.2

on
ly

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)

varices van maag

I86.8

varices van overige gespecificeerde lokalisaties

na

I86.4

varikeus ulcus van neusseptum

overige aandoeningen van venen

I87.0

posttrombotisch syndroom

io

I87

compressie van vene

uc

I87.1

at

postflebitisch syndroom

ed

strictuur van vene
venacavasyndroom (inferior)(superior)
Exclusie: pulmonaal (I28.8)

veneuze insufficiëntie (chronisch)(perifeer)

I87.8

overige gespecificeerde aandoeningen van venen

Fo
r

I87.2

I87.9

aandoening van vene, niet-gespecificeerd

I88

niet-specifieke lymfadenitis
Exclusie:

acute lymfadenitis, behalve mesenteriaal (L04.-)
vergrote lymfeklieren NNO (R59.-)
ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot
gegeneraliseerde lymfadenopathie (B23.1)

IX.35

HOOFDSTUK IX.
I88.0

niet-specifieke mesenteriale-lymfadenitis
mesenteriale lymfadenitis (acuut)(chronisch)
chronische lymfadenitis, behalve mesenteriaal
adenitis, chronisch, elke lymfeklier behalve mesenteriaal
lymfadenitis, chronisch, elke lymfeklier behalve mesenteriaal

on
ly

I88.1

I88.8

overige gespecificeerde vormen van niet-specifieke lymfadenitis

I88.9

niet-specifieke lymfadenitis, niet-gespecificeerd
lymfadenitis NNO

niet-infectieuze aandoeningen van lymfevaten en lymfeklieren,
overige

se
s

I89

Exclusie:

lymfoedeem, niet elders geclassificeerd

lp

I89.0

ur

po

chylokèle (bij)(van):
• filariasis (B74.-)
• tunica vaginalis (niet door filariasis) NNO (N50.8)
hereditair lymfoedeem (Q82.0)
lymfoedeem na mastectomie (I97.2)
vergrote lymfeklieren NNO (R59.-)

lymfangiëctasie
I89.1

lymfangitis

niet-infectieuze aandoeningen van lymfevaten en lymfeklieren, overig
gespecificeerd

at

I89.8

io

na

lymfangitis:
• NNO
• chronisch
• subacuut
Exclusie: acute lymfangitis (L03.-)

uc

chylokèle (niet door filariasis)
reticulosis lipomelanica

niet-infectieuze aandoening van lymfevaten en lymfeklieren, nietgespecificeerd

ed

I89.9

ziekte van lymfevaten NNO

Fo
r

overige en niet-gespecificeerde aandoeningen van hart
en vaatstelsel
(I95-I99)
I95

hypotensie
Exclusie:

IX.36

cardiovasculaire collaps (R57.9)
hypotensiesyndroom bij zwangere (O26.5)
niet-specifieke meting van lage bloeddruk NNO (R03.1)

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)
I95.0

idiopathische hypotensie

I95.1

orthostatische hypotensie

I95.2

on
ly

hypotensie, houdingsafhankelijk
Exclusie: neurogene orthostatische-hypotensie [Shy-Drager] (G23.8)
hypotensie door geneesmiddelen

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
I95.8

overige gespecificeerde hypotensie

se
s

chronische hypotensie
hypotensie, niet-gespecificeerd

I97

aandoeningen van hart en vaatstelsel na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd
Exclusie:

po

I95.9

postoperatieve shock (T81.1)

postcardiotomiesyndroom

I97.1

overige functionele stoornissen na hartchirurgie

lymfoedeem na mastectomie

na

I97.2

na hartoperatie of als gevolg van aanwezigheid van cardiale
prothese

lp

hartdecompensatie
hartinsufficiëntie

ur

I97.0

elephantiasis
obliteratie van lymfevaten

ten gevolge van mastectomie

overige gespecificeerde aandoeningen van hart en vaatstelsel na medische
verrichting, niet elders geclassificeerd

I97.9

aandoening van hart en vaatstelsel na medische verrichting, nietgespecificeerd

at

uc

overige aandoeningen van hart en vaatstelsel bij elders geclassificeerde
ziekten
Exclusie: aandoeningen geclassificeerd onder andere asterisk-categorieën
binnen dit hoofdstuk

ed

I98*

io

I97.8

Fo
r

I98.0*

I98.1*

cardiovasculaire syfilis
cardiovasculaire syfilis:
• NNO (A52.0†)
• congenitaal, laat (A50.5†)
cardiovasculaire aandoeningen bij elders geclassificeerde overige
infectieziekten en parasitaire aandoeningen
cardiovasculaire:
• aandoening NEC bij ziekte van Chagas (chronisch) (B57.2†)
• laesies van pinta [carate] (A67.2†)

IX.37

HOOFDSTUK IX.
I98.2*

slokdarmvarices zonder bloeding bij elders geclassificeerde ziekten
slokdarmvarices zonder bloeding bij:
• leveraandoeningen (K70-K71†, K74.-†)
• schistosomiasis (B65.-†)
slokdarmvarices met bloeding bij elders geclassificeerde ziekten

on
ly

I98.3*

slokdarmvarices met bloeding bij:
• leveraandoeningen (K70-K71†, K74.-†)
• schistosomiasis (B65.-†)

overige gespecificeerde aandoeningen van hart en vaatstelsel bij elders
geclassificeerde ziekten

I99

overige en niet-gespecificeerde aandoeningen van hart en vaatstelsel

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

I98.8*

IX.38

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)

X.

Ziekten van ademhalingsstelsel (J00-J99)

po

se
s

on
ly

Wanneer van een respiratoire aandoening wordt vermeld dat deze op meer dan één plaats
voorkomt zonder specifieke vermelding in de index, dient zij bij de anatomisch laagste
lokalisatie te worden geklasseerd (b.v. tracheobronchitis bij bronchitis in J40).
Exclusie: bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)
complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (O00-O99)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
(Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
nieuwvormingen (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische-bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)

at

io

na

lp

ur

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
J00-J06 acute infecties van bovenste luchtwegen
J09-J18 influenza en pneumonie
J20-J22 overige acute-infecties van onderste luchtwegen
J30-J39 overige aandoeningen van bovenste luchtwegen
J40-J47 chronische aandoeningen van onderste luchtwegen
J60-J70 longaandoeningen door uitwendige agentia
J80-J84 overige respiratoire aandoeningen die hoofdzakelijk interstitium aantasten
J85-J86 etterige en necrotische aandoeningen van
onderste luchtwegen
J90-J94 overige aandoeningen van pleura
J95-J99 overige aandoeningen van ademhalingsstelsel

Fo
r

ed

uc

Asterisk-categorieën in dit hoofdstuk
J17* pneumonie bij elders geclassificeerde ziekten
J91* vochtophoping in pleuraholte bij elders geclassificeerde aandoeningen
J99* respiratoire aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

X.1

HOOFDSTUK X.

acute infecties van bovenste luchtwegen
(J00-J06)
Exclusie:

io

na

lp

ur

po

coryza (acuut)
nasofaryngitis:
• NNO
• infectieus NNO
neuscatarre, acuut
rinitis:
• acuut
• infectieus
Exclusie: faryngitis:
• NNO (J02.9)
• acuut (J02.-)
• chronisch (J31.2)
keelpijn:
• NNO (J02.9)
• acuut (J02.-)
• chronisch (J31.2)
nasofaryngitis, chronisch (J31.1)
rinitis:
• NNO (J31.0)
• allergisch (J30.1-J30.4)
• chronisch (J31.0)
• vasomotoor (J30.0)

on
ly

acute nasofaryngitis [verkoudheid]

se
s

J00

chronische obstructieve-longaandoening met acute exacerbatie NNO (J44.1)

acute sinusitis
Inclusie: abces
empyeem
acuut, van (neus)bijholte
ettering
infectie
ontsteking
Exclusie: sinusitis chronisch of NNO (J32.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

ed

uc

at

J01

Fo
r

J01.0

acute sinusitis maxillaris
acute antritis

J01.1

acute sinusitis frontalis

J01.2

acute sinusitis ethmoidalis

J01.3

acute sinusitis sphenoidalis

J01.4

acute pansinusitis

X.2

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)
J01.8

overige gespecificeerde acute sinusitis

acute sinusitis, niet-gespecificeerd

J02

acute faryngitis
Inclusie: acute keelpijn
Exclusie: abces (van):
• farynx (J39.1)
• peritonsillair (J36)
• retrofaryngeaal (J39.0)
acute laryngofaryngitis (J06.0)
chronische faryngitis (J31.2)

J02.0

streptokokkenfaryngitis

J02.8

po

keelpijn door streptokokken
Exclusie: roodvonk (A38)

se
s

J01.9

on
ly

acute sinusitis van meer dan één bijholte, maar geen pansinusitis

acute faryngitis door overige gespecificeerde organismen
Exclusie:

J02.9

io

na

lp

ur

faryngitis (door):
• herpesvirus [herpes simplex] (B00.2)
• influenzavirus:
• geïdentificeerd (J09, J10.1)
• niet geïdentificeerd (J11.1)
• vesiculeus door enterovirus (B08.5)
• ziekte van Pfeiffer (B27.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven
acute faryngitis, niet-gespecificeerd

ed

uc

at

faryngitis (acuut):
• NNO
• etterig
• gangreneus
• infectieus NNO
• ulceratief
keelpijn (acuut) NNO

J03

acute tonsillitis

Fo
r

Exclusie:

J03.0

keelpijn:
• NNO (J02.9)
• acuut (J02.-)
• door streptokokken (J02.0)
peritonsillair abces (J36)

streptokokken-tonsillitis

X.3

HOOFDSTUK X.
J03.8

acute tonsillitis door overige gespecificeerde organismen
Exclusie: faryngotonsillitis door herpesvirus [herpes simplex] (B00.2)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens aan
te geven
acute tonsillitis, niet-gespecificeerd

on
ly

J03.9

J04

se
s

tonsillitis (acuut):
• NNO
• folliculair
• gangreneus
• infectieus
• ulceratief

acute laryngitis en tracheïtis
Exclusie:

acute laryngitis

ur

J04.0

po

acute obstructieve-laryngitis [kroep] en epiglottitis (J05.-)
laryngismus (stridulus) (J38.5)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

acute tracheïtis

at

J04.1

io

na

lp

laryngitis (acuut):
• NNO
• etterig
• oedemateus
• subglottisch
• ulceratief
Exclusie: chronische laryngitis (J37.0)
influenzalaryngitis, influenzavirus:
• geïdentificeerd (J09, J10.1)
• niet geïdentificeerd (J11.1)

ed

uc

tracheïtis (acuut):
• NNO
• catarraal
Exclusie: chronische tracheïtis (J42)

Fo
r

J04.2

acute laryngotracheïtis
laryngotracheïtis NNO
tracheïtis (acuut) met laryngitis (acuut)
Exclusie: chronische laryngotracheïtis (J37.1)

J05

acute obstructieve laryngitis [kroep] en epiglottitis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

J05.0

acute obstructieve-laryngitis [kroep]
obstructieve laryngitis NNO

X.4

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)
J05.1

acute epiglottitis
epiglottitis NNO

acute infecties van bovenste luchtwegen met multipele en nietgespecificeerde lokalisaties
Exclusie:

acute luchtweginfectie NNO (J22)
influenzavirus:
• geïdentificeerd (J10.1)
• niet geïdentificeerd (J11.1)
luchtweginfectie NNO (J98.7)

on
ly

J06

acute laryngofaryngitis

J06.8

overige gespecificeerde acute-infecties van bovenste luchtwegen met
multipele lokalisaties

J06.9

acute infectie van bovenste luchtwegen, niet-gespecificeerd

po

van bovenste luchtwegen

lp

influenza en pneumonie
(J09-J18)

ur

infectie NNO
ziekte, acuut

se
s

J06.0

influenza door zoönotisch of pandemisch geïdentificeerd influenzavirus

na

J09

Exclusie:

io

Influenza veroorzaakt door stammen van het influenzavirus van een bijzondere
epidemiologische importantie bij een dier-mens of intermenselijke transmissie.
Bij gebruik van deze categorie dient te worden gerefereerd aan de richtlijnen van het
Global Influenza Programme (GIP, https://www.who.int/influenza/en/) van de WHO.

ed

uc

at

infectie NNO(A49.2)
door Haemophilus influenzae
meningitis(G00.0)
[H. influenzae]
pneumonie(J14)
influenza door seizoensgebonden geïdentificeerd influenzavirus
(J10.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om pneumonie of andere
manifestatie aan te geven.

Fo
r

J10

J10.0

influenza door seizoensgebonden geïdentificeerd influenzavirus
Exclusie: Haemophilus influenzae [H. influenzae]:
• infectie NNO (A49.2)
• meningitis (G00.0)
• pneumonie (J14)
influenza door zoönotisch of pandemisch geïdentificeerd
influenzavirus (J09)

influenza met pneumonie, door seizoensgebonden geïdentificeerd
influenzavirus
influenza(broncho)pneumonie, overig geïdentificeerd influenzavirus

X.5

HOOFDSTUK X.
influenza met overige manifestaties van luchtwegen, door seizoensgebonden
geïdentificeerd-influenzavirus
acute infectie bovenste luchtwegen influenza
faryngitis influenza
influenza
laryngitis influenza
vochtophoping in pleuraholte influenza

influenza met overige manifestaties, door seizoensgebonden geïdentificeerd
influenzavirus
encefalopathie influenza
gastro-enteritis influenza
myocarditis (acuut) influenza

door seizoensgebonden geïdentificeerd
influenzavirus

se
s

J10.8

door seizoensgebonden
geïdentificeerd influenzavirus

on
ly

J10.1

influenza, virus niet geïdentificeerd
Inclusie: influenza
zonder vermelding van identificatie van
virusinfluenza
specifiek virus
Exclusie: Haemophilus influenzae [H. influenzae]:
• infectie NNO (A49.2)
• meningitis (G00.0)
• pneumonie (J14)

J11.0

influenza met pneumonie, virus niet geïdentificeerd

lp

ur

po

J11

J11.1

na

influenza(broncho)pneumonie, niet-gespecificeerd of specifiek virus niet
geïdentificeerd
influenza met overige manifestaties van luchtwegen, virus niet geïdentificeerd

influenza met overige manifestaties, virus niet geïdentificeerd

uc

J11.8

Fo
r

ed

encefalopathie
gastro-enteritis
myocarditis (acuut)

X.6

influenza, niet-gespecificeerd of specifiek
virus niet geïdentificeerd

at

io

acute infectie bovenste luchtwegen
faryngitis
laryngitis
vochtophoping in pleuraholte
influenza NNO

influenza, niet-gespecificeerd of specifiek virus niet
geïdentificeerd

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)

J12

viruspneumonie, niet elders geclassificeerd
bronchopneumonie door andere virussen dan influenzavirussen
pneumonie:
• aspiratie (door):
• NNO (J69.0)
• anesthesie tijdens
• bevalling (O74.0)
• anesthesie tijdens
• kraambed (O89.0)
• anesthesie tijdens
• zwangerschap (O29.0)
• neonataal (P24.9)
• vaste stoffen en vloeistoffen (J69.-)
• bij influenza (J09, J10.0, J11.0)
• interstitieel NNO (J84.9)
• lipiden (J69.1)
• viraal congenitaal (P23.0)
pneumonitis door congenitale rubella (P35.0)

po

se
s

on
ly

Inclusie:
Exclusie:

pneumonie door adenovirus

J12.1

pneumonie door respiratoir-syncytieel virus

J12.2

pneumonie door para-influenzavirus

J12.3

pneumonie door humaan metapneumovirus

J12.8

overige gespecificeerde viruspneumonie

J12.9

viruspneumonie, niet-gespecificeerd

J13

pneumonie door Streptococcus pneumoniae
bronchopneumonie door S. pneumoniae
Exclusie: congenitale pneumonie door Streptococcus pneumoniae(P23.6)
pneumonie door overige streptokokken (J15.3-J15.4)

lp

na

io

at

uc

pneumonie door Haemophilus influenzae
bronchopneumonie door H. influenzae
Exclusie: congenitale pneumonie door Haemophilus influenzae(P23.6)

ed

J14

ur

J12.0

bacteriële pneumonie, niet elders geclassificeerd
Inclusie: bronchopneumonie door andere bacteriën dan S. pneumoniae en H.
influenzae
Exclusie: congenitale pneumonie (P23.-)
legionairsziekte (A48.1)
pneumonie door Chlamydia (J16.0)

J15.0

pneumonie door Klebsiella pneumoniae

J15.1

pneumonie door Pseudomonas

Fo
r

J15

X.7

J15.2

pneumonie door Staphylococcus

J15.3

pneumonie door Streptococcus, groep B

J15.4

pneumonie door overige streptokokken
Exclusie:

pneumonie door:
• Streptococcus, groep B (J15.3)
• Streptococcus pneumoniae(J13)

pneumonie door Escherichia coli

J15.6

pneumonie door overige gramnegatieve-bacteriën
pneumonie door:
• gramnegatieve (aerobe) bacteriën NNO
• Serratia marcescens

se
s

J15.5

on
ly

HOOFDSTUK X.

pneumonie door Mycoplasma pneumoniae

J15.8

overige gespecificeerde bacteriële-pneumonie

J15.9

bacteriële pneumonie, niet-gespecificeerd

J16

pneumonie door overige infectieuze-organismen, niet elders geclassificeerd
Exclusie: ornithosis (A70)
pneumocystose (B48.5)
pneumonie:
• NNO (J18.9)
• congenitaal (P23.-)

J16.0

pneumonie door Chlamydia

J16.8

pneumonie door overige gespecificeerde infectieuze-organismen

J17*

pneumonie bij elders geclassificeerde ziekten

J17.0*

pneumonie bij elders geclassificeerde bacteriële-ziekten

uc

at

io

na

lp

ur

po

J15.7

Fo
r

ed

pneumonie (door)(bij):
• actinomycose (A42.0†)
• antrax (A22.1†)
• gonorroe (A54.8†)
• kinkhoest (A37†)
• nocardiose (A43.0†)
• Salmonella-infectie (A02.2†)
• tularemie (A21.2†)
• typhus abdominalis (A01.0†)

J17.1*

pneumonie bij elders geclassificeerde virusziekten
pneumonie bij:
• cytomegalovirusziekte (B25.0†)
• mazelen (B05.2†)
• rubella (B06.8†)
• varicella (B01.2†)

X.8

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)
J17.2*

pneumonie bij elders geclassificeerde schimmelziekten

J17.3*

on
ly

pneumonie bij:
• aspergillose (B44.0-B44.1†)
• candidiasis (B37.1†)
• coccidioïdomycose (B38.0-B38.2†)
• histoplasmose (B39†)

pneumonie bij elders geclassificeerde parasitaire aandoeningen

J17.8*

se
s

pneumonie bij:
• ascariasis (B77.8†)
• schistosomiasis (B65.-†)
• toxoplasmose (B58.3†)

pneumonie bij elders geclassificeerde overige ziekten

ur

po

pneumonie (door)(bij):
• ornithosis (A70†)
• Q-koorts (A78†)
• acuut reuma (I00†)
• spirocheten NEC (A69.8†)

pneumonie, organisme niet-gespecificeerd
Exclusie: interstitiële longaandoening door geneesmiddelen (J70.2-J70.4)
longabces met pneumonie (J85.1)
pneumonie:
• aspiratie (door):
• NNO (J69.0)
• anesthesie tijdens:
• bevalling (O74.0)
• kraambed (O89.0)
• zwangerschap (O29.0)
• neonataal (P24.9)
• vaste stoffen en vloeistoffen (J69.-)
• congenitaal (P23.9)
• interstitieel NNO (J84.9)
• lipiden (J69.1)
pneumonitis, door uitwendige agentia (J67.--J70)
usual interstitial pneumonia (J84.1)

ed

uc

at

io

na

lp

J18

J18.0

bronchopneumonie, niet-gespecificeerd

Fo
r

Exclusie:

bronchiolitis (J21.-)

J18.1

lobaire pneumonie, niet-gespecificeerd

J18.2

hypostatische pneumonie, niet-gespecificeerd

J18.8

overige pneumonie, organisme niet-gespecificeerd

J18.9

pneumonie, niet-gespecificeerd

X.9

HOOFDSTUK X.

chronische obstructieve-longaandoening met acute:
• exacerbatie NNO (J44.1)
• infectie van onderste luchtwegen (J44.0)
acute bronchitis
Inclusie: bronchitis:
• NNO, onder 15 jaar
• acuut en subacuut (met):
• bronchospasme
• fibrineus
• membraneus
• purulent
• septisch
• tracheïtis
tracheobronchitis, acuut
Exclusie: bronchitis
• NNO, 15 jaar en ouder (J40)
• allergisch NNO (J45.0)
• chronisch:
• NNO (J42)
• eenvoudig (J41.0)
• mucopurulent (J41.1)
• obstructief (J44.-)
tracheobronchitis:
• NNO (J40)
• chronisch (J42)
• chronisch obstructief (J44.-)

J20.0

acute bronchitis door Mycoplasma pneumoniae

uc

at

io

na

lp

ur

po

J20

se
s

Exclusie:

acute bronchitis door Haemophilus influenzae

J20.2

acute bronchitis door streptokokken

ed

J20.1

acute bronchitis door Coxsackie-virus

J20.4

acute bronchitis door para-influenzavirus

Fo
r

J20.3

J20.5

acute bronchitis door respiratoir-syncytieel virus

J20.6

acute bronchitis door rinovirus

J20.7

acute bronchitis door ECHO-virus

J20.8

acute bronchitis door overige gespecificeerde organismen

J20.9

acute bronchitis, niet-gespecificeerd

X.10

on
ly

overige acute-infecties van onderste luchtwegen
(J20-J22)

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)

acute bronchiolitis
Inclusie:

met bronchospasme

J21.0

acute bronchiolitis door respiratoir-syncytieel virus

J21.1

acute bronchiolitis door humaan metapneumovirus

J21.8

acute bronchiolitis door overige gespecificeerde organismen

J21.9

acute bronchiolitis, niet-gespecificeerd

se
s

bronchiolitis (acuut)

on
ly

J21

niet-gespecificeerde acute-infectie van onderste luchtwegen
acute infectie van (onderste) luchtwegen NNO
Exclusie: (acute) infectie van bovenste luchtwegen (J06.9)
luchtweginfectie NNO (J98.7)

po

J22

ur

overige aandoeningen van bovenste luchtwegen
(J30-J39)
vasomotore en allergische rinitis
Inclusie: spasmodische rinorroe
Exclusie: allergische rinitis met astma (J45.0)
rinitis NNO (J31.0)

J30.0

vasomotore rinitis

J30.1

allergische rinitis door pollen

io

na

lp

J30

at

allergie NNO door pollen
hooikoorts
pollinose

overige allergische-rinitis, seizoensafhankelijk

J30.3

overige gespecificeerde allergische-rinitis

ed

uc

J30.2

niet-seizoensafhankelijke allergische-rinitis

allergische rinitis, niet-gespecificeerd

J31

chronische rinitis, nasofaryngitis en faryngitis

Fo
r

J30.4

X.11

HOOFDSTUK X.

ozaena
rinitis (chronisch):
• NNO
• atrofisch
• granulomateus
• hypertrofisch
• obstructief
• purulent
• ulceratief
Exclusie: allergische rinitis (J30.1-J30.4)
vasomotore rinitis (J30.0)
chronische nasofaryngitis
Exclusie:
J31.2

nasofaryngitis, acuut of NNO (J00)

chronische faryngitis

po

J31.1

on
ly

chronische rinitis

se
s

J31.0

J32

chronische sinusitis
Inclusie:

lp

ur

chronische keelpijn
faryngitis (chronisch):
• atrofisch
• granulair
• hypertrofisch
Exclusie: faryngitis, acuut of NNO (J02.9)

chronische sinusitis-maxillaris

uc

J32.0

at

io

na

abces
empyeem
(chronisch) van (neus)bijholte
ettering
infectie
Exclusie: acute sinusitis (J01.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

ed

antritis (chronisch)
sinusitis maxillaris NNO

J32.1

chronische sinusitis-frontalis
sinusitis frontalis NNO

Fo
r

J32.2

J32.3

J32.4

chronische sinusitis-ethmoidalis
sinusitis ethmoidalis NNO
chronische sinusitis-sphenoidalis
sinusitis sphenoidalis NNO
chronische pansinusitis
pansinusitis NNO

J32.8

overige gespecificeerde chronische sinusitis
sinusitis (chronisch) van meer dan één sinus, maar geen pansinusitis

X.12

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)
J32.9

chronische sinusitis, niet-gespecificeerd
sinusitis (chronisch) NNO

neuspoliep
Exclusie:

J33.0

adenomateuze poliepen (D14.0)

on
ly

J33

poliep van neusholte
poliep:
• choanaal
• nasofaryngeaal
polypoïde sinusdegeneratie

se
s

J33.1

syndroom of etmoïditis van Woakes
overige poliep van neusbijholte

po

poliep van sinus:
• NNO
• ethmoidalis
• maxillaris
• sphenoidalis

ur

J33.8

neuspoliep, niet-gespecificeerd

J34

overige aandoeningen van neus en neusbijholten
Exclusie: varikeus ulcus van neusseptum (I86.8)

J34.0

abces, furunkel en karbunkel van neus
van neus(septum)

io

cellulitis
necrose
ulceratie

na

lp

J33.9

cyste en mucokèle van neus en neusbijholte

J34.2

deviatie van neusseptum

uc

at

J34.1

deflectie of deviatie van (neus)septum (verworven)

hypertrofie van conchae nasales [neusschelpen]

ed

J34.3

Fo
r

J34.8

overige gespecificeerde aandoeningen van neus en neusbijholten
perforatie van neusseptum NNO
rinoliet

J35

chronische aandoeningen van tonsillen en adenoïd

J35.0

chronische tonsillitis

J35.1

Exclusie:

tonsillitis:
• NNO (J03.9)
• acuut (J03.-)

hypertrofie van tonsillen
vergroting van tonsillen

X.13

HOOFDSTUK X.
J35.2

hypertrofie van adenoïd
vergroting van adenoïd
hypertrofie van tonsillen met hypertrofie van adenoïd

J35.8

overige gespecificeerde chronische aandoeningen van tonsillen en adenoïd

on
ly

J35.3

adenoïde vegetaties
amygdaloliet
litteken van tonsil (en adenoïd)
tonsilrest
ulcus van tonsil

chronische aandoening van tonsillen en adenoïd, niet-gespecificeerd

se
s

J35.9

aandoening (chronisch) van tonsillen en adenoïd NNO

J36

peritonsillair abces

na

lp

ur

po

abces van tonsil
peritonsillaire cellulitis
Quinsy
Exclusie: retrofaryngeaal abces (J39.0)
tonsillitis:
• NNO (J03.9)
• acuut (J03.-)
• chronisch (J35.0)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven
J37

chronische laryngitis en laryngotracheïtis

J37.0

at

io

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven
chronische laryngitis

ed

uc

laryngitis:
• catarraal
• hypertrofisch
• sicca
Exclusie: • NNO (J04.0)
• acuut (J04.0)
• obstructief (acuut) (J05.0)

Fo
r

J37.1

X.14

chronische laryngotracheïtis
laryngitis, chronisch, met tracheïtis (chronisch)
tracheïtis, chronisch, met laryngitis
Exclusie: laryngotracheïtis:
• NNO (J04.2)
• acuut (J04.2)
tracheïtis:
• NNO (J04.1)
• acuut (J04.1)
• chronisch (J42)

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)

aandoeningen van stembanden en larynx, niet elders geclassificeerd

J38.0

laryngitis:
• obstructief (acuut) (J05.0)
• ulceratief (J04.0)
stridor:
• NNO (R06.1)
• congenitaal (van larynx) NNO (P28.8)
subglottische stenose na medische verrichting (J95.5)

on
ly

Exclusie:

verlamming van stembanden en larynx
laryngoplegie
paralyse van glottis
poliep van stemband en larynx
Exclusie:

J38.2

adenomateuze poliepen (D14.1)

stembandknobbeltjes

abces
cellulitis
granuloom
leukokeratose
leukoplakie
larynxoedeem

van stemband(en)

io

J38.4

lp

overige aandoeningen van stembanden

na

J38.3

ur

chorditis (fibrineus)(nodeus)(tubereus)
onderwijzersknobbeltjes
zangersknobbeltjes

po

J38.1

se
s

J38

uc

at

oedeem (van):
• glottis
• subglottisch
• supraglottisch
Exclusie: acute obstructieve-laryngitis [kroep] (J05.0)
oedemateuze laryngitis (J04.0)

larynxspasme

ed

J38.5

laryngismus (stridulus)

Fo
r

J38.6
J38.7

larynxstenose
overige aandoeningen van larynx
aandoening NNO
abces
cellulitis
necrose
pachydermie
perichondritis
ulcus

van larynx

X.15

HOOFDSTUK X.

overige aandoeningen van bovenste luchtwegen
Exclusie:

J39.0

acute infectie van bovenste luchtwegen NNO (J06.9)
acute luchtweginfectie NNO (J22)
ontsteking van bovenste luchtwegen door chemische stoffen,
gassen, rook of dampen (J68.2)

on
ly

J39

retrofaryngeaal en parafaryngeaal abces
perifaryngeaal abces
Exclusie: peritonsillair abces (J36)

J39.1

overig abces van farynx

cyste
oedeem
Exclusie:

van farynx of nasofarynx
faryngitis:
• chronisch (J31.2)
• ulceratief (J02.9)

po

overige aandoeningen van farynx

ur

J39.2

se
s

cellulitis van farynx
nasofaryngeaal abces

overgevoeligheidsreactie van bovenste luchtwegen, lokalisatie nietgespecificeerd

J39.8

overige gespecificeerde aandoeningen van bovenste luchtwegen

J39.9

aandoening van bovenste luchtwegen, niet-gespecificeerd

na

lp

J39.3

bronchitis, niet-gespecificeerd als acuut of chronisch
bronchitis:
• NNO
• catarraal
• met tracheïtis NNO
tracheobronchitis NNO
Bij personen jonger dan 15 jaar kan worden aangenomen dat bronchitis, als deze
niet-gespecificeerd is als acuut of chronisch, acuut van aard is en onder J20.geklasseerd moet worden.
Exclusie: bronchitis
• allergisch NNO (J45.0)
• astmatisch NNO (J45.9)
• chemisch (acuut) (J68.0)

Fo
r

ed

J40

cystische fibrose (E84.-)
luchtweginfectie NNO (J98.7)

uc

Exclusie:

at

io

chronische aandoeningen van onderste luchtwegen
(J40-J47)

X.16

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)

J41

eenvoudige en mucopurulente chronische bronchitis
Exclusie:

chronische bronchitis:
• NNO (J42)
• obstructief (J44.-)

eenvoudige chronische bronchitis

J41.1

mucopurulente chronische bronchitis

J41.8

gemengde eenvoudige en mucopurulente chronische bronchitis

J42

niet-gespecificeerde chronische bronchitis
chronische:
• bronchitis NNO
• tracheïtis
• tracheobronchitis
Exclusie: • astmatische bronchitis (J44.-)
• bronchitis:
• eenvoudig en mucopurulent (J41.-)
• met luchtwegobstructie (J44.-)
• emfysemateuze bronchitis (J44.-)
• obstructieve longaandoening NNO (J44.9)

J43

emfyseem

na

emfyseem:
• chirurgisch (subcutaan) (T81.8)
• compensatoir (J98.3)
• door inhalatie van chemische stoffen, gassen, rook of dampen
(J68.4)
• interstitieel (J98.2)
• interstitieel neonataal (P25.0)
• mediastinaal (J98.2)
• met chronische (obstructieve) bronchitis (J44.-)
• traumatisch subcutaan (T79.7)
emfysemateuze (obstructieve) bronchitis (J44.-)

ed

uc

at

io

Exclusie:

lp

ur

po

se
s

on
ly

J41.0

Fo
r

J43.0

J43.1

syndroom van MacLeod
enkelzijdig:
• emfyseem
• transparant longbeeld

panlobulair emfyseem
panacinair emfyseem

J43.2

centrilobulair emfyseem

J43.8

overige gespecificeerde vormen van emfyseem

X.17

HOOFDSTUK X.
emfyseem, niet-gespecificeerd
emfyseem (van long):
• NNO
• bulleus
• vesiculair
emfysemateuze longblaas

J44

overige chronische obstructieve longaandoeningen

chronische:
• bronchitis:
• astmatisch (obstructief)
• emfysemateus
• met:
• emfyseem
• luchtwegobstructie
• obstructief:
• astma
• bronchitis
• tracheobronchitis
astma (J45.-)
astmatische bronchitis NNO (J45.9)
bronchiëctasie (J47)
chronische
• bronchitis:
• NNO (J42)
• eenvoudig en mucopurulent (J41.-)
• tracheïtis (J42)
• tracheobronchitis (J42)
emfyseem (J43.-)
longaandoeningen door uitwendige agentia (J60-J70)

ur

GOLD 1 mild, meer dan of gelijk aan 80% FEV1 voorspeld
GOLD 2 gemiddeld, tussen 50% en 79% FEV1 voorspeld
GOLD 3 ernstig, tussen 30% en 49% FEV1 voorspeld
GOLD 4 zeer ernstig, minder dan 30% FEV1 voorspeld
GOLD-NNO FEV1 niet gespecificeerd

ed

uc

.1
.2
.3
.4
.9

at

io

na

lp

Exclusie:

po

se
s

Inclusie:

on
ly

J43.9

Fo
r

J44.0

chronische obstructieve longaandoening met acute infectie van onderste
luchtwegen
Exclusie:

met influenza (J09-J11)

J44.1

chronische obstructieve longaandoening met acute exacerbatie, nietgespecificeerd

J44.8

overige gespecificeerde chronische obstructieve longaandoeningen
chronische bronchitis:
• astmatisch (obstructief) NNO
• emfysemateus NNO
• obstructief NNO
Exclusie: met acute exacerbatie (J44.1)
met acute infectie van onderste luchtwegen (J44.0)

X.18
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J44.9

chronische obstructieve longaandoening, niet-gespecificeerd

overwegend allergisch astma
allergische:
• bronchitis NNO
• rinitis met astma
atopisch astma
extrinsiek allergisch astma
hooikoorts met astma
niet-allergisch astma

lp

J45.1

po

J45.0

acuut ernstig astma (J46)
chronisch obstructief astma (J44.-)
chronische astmatische (obstructieve-)bronchitis (J44.-)
eosinofiel astma (J82)
longaandoeningen door uitwendige agentia (J60-J70)
status astmaticus (J46)

se
s

astma
Exclusie:

ur

J45

on
ly

chronische obstructieve:
• luchtwegaandoening NNO
• longaandoening NNO

idiosyncratisch astma
intrinsiek niet-allergisch astma
gemengd astma

na

J45.8

combinatie van aandoeningen vermeld bij J45.0 en J45.1
astma, niet-gespecificeerd

io

J45.9

at

astmatische bronchitis NNO
laat-optredende astma

J46

status asthmaticus

bronchiëctasie
bronchiolectasie
Exclusie: congenitale bronchiëctasie (Q33.4)
tuberculeuze bronchiëctasie (actuele ziekte) (A15-A16)

ed

J47

uc

acuut ernstig astma

Fo
r

longaandoeningen door uitwendige agentia
(J60-J70)
Exclusie:
J60

astma geclassificeerd onder J45.mijnwerkerspneumoconiose
antracose
antracosilicose
mijnwerkerslong
Exclusie: met tuberculose uit A15-A16 (J65)
X.19
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pneumoconiose door asbest en andere minerale vezels
asbestose
Exclusie:

pneumoconiose door silicahoudend stof
Inclusie:
Exclusie:

silicotische longfibrose (massief)
pneumoconiose met tuberculose uit A15-A16 (J65)

J62.0

pneumoconiose door talkstof

J62.8

pneumoconiose door overig silicahoudend stof
Silicose NNO

pneumoconiose door overige anorganische stofdeeltjes
Exclusie:

met tuberculose uit A15-A16 (J65)

po

J63

se
s

J62

met tuberculose uit A15-A16 (J65)
pleuraplaque met asbestose (J92.0)

on
ly

J61

aluminose (van long)

J63.1

bauxietfibrose (van long)

J63.2

berylliose

J63.3

grafietfibrose (van long)

J63.4

siderose

J63.5

stannose

J63.8

pneumoconiose door overige gespecificeerde anorganische stofdeeltjes

J64

niet-gespecificeerde pneumoconiose

lp

na
io

at

met tuberculose uit A15-A16 (J65)

uc

Exclusie:

pneumoconiose samengaand met tuberculose
aandoeningen uit J60-J64 met tuberculose, iedere vorm uit A15-A16

ed

J65

ur

J63.0

J66

luchtwegaandoening door specifiek organisch stof

Fo
r

Exclusie:

J66.0

bagassose (J67.1)
boerenlong (J67.0)
overgevoeligheidspneumonitis door organisch stof (J67.-)
reactieve-luchtwegdisfunctiesyndroom (J68.3)

byssinose
luchtwegaandoening door katoenstof

J66.1

vlaswerkersziekte

J66.2

cannabinose

J66.8

luchtwegaandoening door overige specifieke organische stofdeeltjes

X.20

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)

overgevoeligheidspneumonitis door organisch stof
Inclusie:

allergische alveolitis en pneumonitis door inhalatie van organisch
stof en deeltjes afkomstig van schimmels, actinomyceten en
dergelijke
pneumonitis door inhalatie van chemische stoffen, gassen, rook of
dampen (J68.0)

Exclusie:
J67.0

on
ly

J67

boerenlong

J67.1

se
s

beschimmeld-hooi aandoening
overgevoeligheidspneumonitis bij:
• hooiers
• oogsters
bagassose

vogelfokkerslong

J67.3

lp

overgevoeligheidspneumonitis bij:
• duivenmelkers
• parkietenhouders

ur

J67.2

po

bagasse (suikerriet):
• pneumonitis
• ziekte

suberose

moutwerkersziekte

io

J67.4

na

overgevoeligheidspneumonitis bij:
• kurkhandelaren
• kurkwerkers

alveolitis door Aspergillus clavatus
paddenstoelenwerkerslong

at

J67.5

uc

champignonkwekerslong
J67.6

esdoornbaststripperslong

ed

alveolitis door Cryptostroma corticale
cryptostromosis

Fo
r

J67.7

J67.8

airconditioners- en luchtbevochtigerslong
allergische alveolitis door schimmels, thermofiele actinomyceten en andere
organismen die in ventilatie- [airconditioning-] systemen groeien

overgevoeligheidspneumonitis door overige gespecificeerde organische
stofdeeltjes
kaaswassersziekte
overgevoeligheidspneumonitis bij:
• bontwerkers
• koffiewerkers
• vismeelwerkers
sequoiosis

X.21

HOOFDSTUK X.
J67.9

overgevoeligheidspneumonitis door niet-gespecificeerd organisch stof
allergische alveolitis (extrinsiek) NNO
overgevoeligheidspneumonitis NNO

respiratoire aandoeningen door inhalatie van chemische stoffen, gassen,
rook en dampen
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

J68.0

bronchitis en pneumonitis door chemische stoffen, gassen, rook en dampen

on
ly

J68

J68.1

se
s

chemische bronchitis (acuut)

longoedeem door chemische stoffen, gassen, rook en dampen
chemisch longoedeem (acuut)

ontsteking van bovenste luchtwegen door chemische stoffen, gassen, rook en
dampen, niet elders geclassificeerd

J68.3

overige acute en subacute respiratoire aandoeningen door chemische
stoffen, gassen, rook en dampen

ur

po

J68.2

reactieve luchtwegdisfunctiesyndroom

chronische respiratoire aandoeningen door chemische stoffen, gassen, rook
en dampen

lp

J68.4

na

emfyseem (diffuus)(chronisch)
longfibrose (chronisch)
obliteratieve bronchiolitis (chronisch)(subacuut)

door inhalatie van chemische
stoffen, gassen, rook en
dampen

overige gespecificeerde respiratoire aandoeningen door chemische stoffen,
gassen, rook en dampen

J68.9

niet-gespecificeerde respiratoire aandoening door chemische stoffen,
gassen, rook en dampen

at

uc

J69

io

J68.8

pneumonitis door vaste stoffen en vloeistoffen

ed

Exclusie: neonatale aspiratiesyndromen (P24.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

Fo
r

J69.0

J69.1

pneumonitis door voedsel en braaksel
aspiratiepneumonie (door):
• NNO
• braaksel
• maagsap
• melk
• voedsel (geregurgiteerd)
Exclusie: syndroom van Mendelson (J95.4)

pneumonitis door oliën en essences
lipidenpneumonie

X.22

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)
J69.8

pneumonitis door andere vaste stoffen en vloeistoffen
pneumonitis door aspiratie van bloed

J70

respiratoire aandoeningen door andere uitwendige agentia

J70.0

acute longmanifestaties door (be)straling
stralingspneumonitis

J70.1

chronische en overige longmanifestaties door (be)straling

se
s

longfibrose na (be)straling

on
ly

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

acute door geneesmiddelen geïnduceerde interstitiële longaandoeningen

J70.3

chronische door geneesmiddelen geïnduceerde interstitiële
longaandoeningen

J70.4

door geneesmiddelen geïnduceerde interstitiële longaandoening, nietgespecificeerd

J70.8

respiratoire aandoeningen door overige gespecificeerde uitwendige agentia

J70.9

respiratoire aandoeningen door niet-gespecificeerd uitwendig agens

lp

ur

po

J70.2

io

na

overige respiratoire aandoeningen die hoofdzakelijk
interstitium aantasten
(J80-J84)

uc
longoedeem

acuut longoedeem
congestie van long (passief)
Exclusie: hypostatische pneumonie (J18.2)
longoedeem:
• chemisch (acuut) (J68.1)
• door uitwendige agentia (J60-J70)
• met vermelding van hartziekte NNO of hartdecompensatie
(I50.1)

Fo
r

ed

J81

adult respiratory distress syndrome
hyalienemembranenziekte bij volwassenen

at

J80

X.23

HOOFDSTUK X.

pulmonale eosinofilie, niet elders geclassificeerd
eosinofiel astma
syndroom van Löffler
tropische (pulmonale-)eosinofilie NNO
Exclusie: door:
• aspergillose (B44.-)
• geneesmiddelen (J70.2-J70.4)
• gespecificeerde parasitaire-infectie (B50-B83)
• systeemziekten van bindweefsel (M30-M36)

on
ly

J82

overige interstitiële longziekten
Exclusie: door geneesmiddelen geïnduceerde interstitiële longaandoeningen
(J70.2-J70.4)
interstitieel emfyseem (J98.2)
longaandoeningen door uitwendige agentia (J60-J70)
lymfoïde interstitiële pneumonitis als gevolg van ziekte door
humaan immunodeficiëntievirus [HIV] (B22.1)

J84.0

alveolaire en pariëtoalveolaire aandoeningen

overige interstitiële longziekten met fibrose

lp

J84.1

ur

alveolaire proteïnose
pulmonale alveolaire-microlithiasis

po

se
s

J84

overige gespecificeerde interstitiële longziekten

uc

J84.8

at

io

na

diffuse longfibrose
fibroserende alveolitis (cryptogeen)
gebruikelijke interstitiële pneumonie
idiopathische longfibrose
syndroom van Hamman-Rich
Exclusie: longfibrose (chronisch):
• door inhalatie van chemische stoffen, gassen, rook of dampen (J68.4)
• na (be)straling (J70.1)

J84.9

interstitiële longziekte, niet-gespecificeerd

ed

interstitiële pneumonie NNO

Fo
r

etterige en necrotische aandoeningen van
onderste luchtwegen
(J85-J86)
J85

abces van long en mediastinum

J85.0

gangreen en necrose van long

J85.1

longabces met pneumonie
Exclusie:

X.24

met pneumonie door gespecificeerd organisme (J09-J16)

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)
J85.2

longabces zonder pneumonie
longabces NNO
abces van mediastinum

J86

pyothorax
Inclusie: abces van:
• pleura
• thorax
empyeem
pyopneumothorax
Exclusie: door tuberculose (A15-A16)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

J86.0

pyothorax met fistel

J86.9

pyothorax zonder fistel

po

se
s

on
ly

J85.3

lp

ur

overige aandoeningen van pleura
(J90-J94)
J90

vochtophoping in pleuraholte, niet elders geclassificeerd

io

na

pleuritis met vochtophoping
Exclusie: chyleuze vochtophoping in pleuraholte (J94.0)
pleuritis NNO (R09.1)
tuberculeus (A15-A16)
vochtophoping in pleuraholte bij elders geclassificeerde
aandoeningen

J92

pleurazwoerd

uc

at

J91*

pleuraverdikking
pleuraplaque

ed

Inclusie:

pleurazwoerd met aanwezigheid van asbest

J92.9

pleurazwoerd zonder asbest

Fo
r

J92.0

pleuraplaque NNO

J93

pneumothorax
Exclusie: pneumothorax:
• congenitaal of perinataal (P25.1)
• traumatisch (S27.0)
• tuberculeus (actuele ziekte) (A15-A16)
pyopneumothorax (J86.-)

J93.0

spontane-spanningspneumothorax

X.25

HOOFDSTUK X.
overige spontane-pneumothorax

J93.8

overige gespecificeerde vormen van pneumothorax

J93.9

pneumothorax, niet-gespecificeerd

J94

overige aandoeningen van pleura
Exclusie:

pleuritis NNO (R09.1)
traumatische:
• hemopneumothorax (S27.2)
• hemothorax (S27.1)
tuberculeuze pleura aandoeningen (actuele ziekte) (A15-A16)

se
s

J94.0

on
ly

J93.1

chyleuze vochtophoping in pleuraholte

J94.1

fibrothorax

J94.2

hemothorax

po

chyliforme vochtophoping in pleuraholte

J94.8

overige gespecificeerde aandoeningen van pleura

lp

hydrothorax

aandoening van pleura, niet-gespecificeerd

na

J94.9

ur

hemopneumothorax

io

overige aandoeningen van ademhalingsstelsel
(J95-J99)
respiratoire aandoeningen na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd
Exclusie: emfyseem (subcutaan) als gevolg van een medische verrichting
(T81.8)
pulmonale manifestaties door (be)straling (J70.0-J70.1)

uc

at

J95

slecht functionerend tracheostoma

Fo
r

ed

J95.0

bloeding uit tracheostoma
obstructie van luchtpassage door tracheostoma
sepsis van tracheostoma
tracheo-oesofageale fistel na tracheostomie

J95.1

acute longinsufficiëntie na thoraxchirurgie

J95.2

acute longinsufficiëntie na niet-thoracale operatie

J95.3

chronische longinsufficiëntie na operatie

X.26

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J00-J99)
syndroom van Mendelson
chemische pneumonitis door aspiratie tijdens anesthesie
Exclusie: als complicatie van:
• bevalling (O74.0)
• kraambed (O89.0)
• zwangerschap (O29.0)

on
ly

J95.4

subglottische stenose na medische verrichting

J95.8

overige gespecificeerde respiratoire aandoeningen na medische verrichting

J95.9

respiratoire aandoening na medische verrichting, niet-gespecificeerd

J96

respiratoire insufficiëntie, niet elders geclassificeerd

ademhalingsstilstand (R09.2)
cardiorespiratoire insufficiëntie (R09.2)
respiratory distress syndrome:
• van pasgeborene (P22.-)
• van volwassene (J80)
respiratoire insufficiëntie na medische verrichting (J95.-)

ur

po

Exclusie:

se
s

J95.5

na

lp

Onderstaande onderverdeling is beschikbaar voor optioneel gebruik bij de
subcategorieën van J96.-:
.0 type I [hypoxisch]
.1 type II [hypercapnisch]
.9 type niet-gespecificeerd
acute respiratoire-insufficiëntie

J96.1

chronische respiratoire-insufficiëntie

J96.9

respiratoire insufficiëntie, niet-gespecificeerd

J98

overige respiratoire aandoeningen

uc

at

io

J96.0

ed

Exclusie:

Fo
r

J98.0

apneu:
• NNO (R06.8)
• slaap (G47.3)
• slaap van pasgeborene (P28.3)
• van pasgeborene (P28.4)

aandoeningen van bronchus, niet elders geclassificeerd
broncholithiasis
calcificatie
stenose
van bronchus
ulcus
tracheobronchiale:
• collaps
• dyskinesie

X.27
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longcollaps

J98.2

atelectase:
• tuberculeus (actuele ziekte) (A15-A16)
• van pasgeborene (P28.0-P28.1)

interstitieel emfyseem

compensatoir emfyseem

J98.4

overige longaandoeningen
calcificatie van long
cysteuze longziekte (verworven)
longaandoening NNO
pulmolithiasis

ur

J98.3

po

mediastinaal emfyseem
Exclusie: emfyseem:
• NNO (J43.9)
• bij foetus en pasgeborene (P25.0)
• chirurgisch (subcutaan) (T81.8)
• traumatisch subcutaan (T79.7)

aandoeningen van mediastinum, niet elders geclassificeerd

lp

J98.5

on
ly

atelectase
Exclusie:

se
s

J98.1

aandoeningen van diafragma [middenrif]

io

J98.6

na

fibrose
hernia
van mediastinum
retractie
mediastinitis
Exclusie: abces van mediastinum (J85.3)

uc

at

diafragmitis
paralyse van diafragma
relaxatie van diafragma
Exclusie: congenitale misvorming van diafragma NEC (Q79.1)
hernia diaphragmatica (K44.-)
hernia diaphragmatica, congenitaal (Q79.0)

luchtweginfecties, niet elders geclassificeerd

ed

J98.7

luchtweginfecties niet gespecificeerd als acuut, chronisch, lager of hoger

Fo
r

J98.8
J98.9

overige gespecificeerde respiratoire aandoeningen
respiratoire aandoening, niet-gespecificeerd
ziekte van luchtwegen (chronisch) NNO

J99*

respiratoire aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

J99.0*

reumatoïde longaandoening (M05.1†)

X.28
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J99.1*

respiratoire aandoeningen bij elders geclassificeerde overige diffusebindweefselziekten

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

respiratoire aandoeningen bij:
• amoebiasis (A06.5†)
• cryoglobulinemie (D89.1†)
• spondylitis ankylopoetica (M45†)
• sporotrichose (B42.0†)
• syfilis (A52.7†)

se
s

respiratoire aandoeningen bij elders geclassificeerde overige ziekten

po

J99.8*

on
ly

respiratoire aandoeningen bij:
• dermatomyositis (M33.0-M33.1†)
• granulomatose met polyangiitis (M31.3†)
• granulomatose van Wegener (M31.3†)
• lupus erythematodes disseminatus (M32.1†)
• polymyositis (M33.2†)
• siccasyndroom [Sjögren] (M35.0†)
• systemische sclerose (M34.8†)

X.29

Fo
r
io

at

uc

ed

se
s

po

ur

lp

na

on
ly

HOOFDSTUK X.

X.30

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)

XI.

Ziekten van spijsverteringsstelsel (K00-K93)
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode
(P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)
complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (O00-O99)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
(Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
nieuwvormingen (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische-bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)

po

se
s

on
ly

Exclusie:

na

lp

ur

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
K00-K14 ziekten van mondholte, speekselklieren en kaken
K20-K31 ziekten van slokdarm, maag en duodenum
K35-K38 ziekten van appendix
K40-K46 hernia
K50-K52 niet-infectieuze enteritis en colitis
K55-K64 overige ziekten van darmen
K65-K67 ziekten van peritoneum
K70-K77 ziekten van lever
K80-K87 aandoeningen van galblaas, galwegen en pancreas
K90-K93 overige ziekten van spijsverteringsstelsel

ed

uc

at

io

Asterisk-categorieën in dit hoofdstuk
K23* aandoeningen van slokdarm bij elders geclassificeerde ziekten
K67* aandoeningen van peritoneum bij elders geclassificeerde infectieziekten
K77* leveraandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
K87* aandoeningen van galblaas, galwegen en pancreas bij elders geclassificeerde
ziekten
K93* aandoeningen van overige spijsverteringsorganen bij elders geclassificeerde
ziekten

Fo
r

ziekten van mondholte, speekselklieren en kaken
(K00-K14)
K00

stoornissen van tandontwikkeling en in tanddoorbraak
Exclusie: geretineerde en geïmpacteerde tanden (K01.-)

K00.0

anodontie
hypodontie
oligodontie

XI.1

HOOFDSTUK XI.
K00.1

hyperodontie

K00.2

on
ly

boventallige tanden
distomolaar
mesiodens
paramolaar
vierde molaar
afwijkingen van grootte en vorm van tanden

K00.3

gevlekte tanden

lp

ur

po

se
s

concrescentie van tanden
dens:
• evaginatus
• in dente
• invaginatus
emailparels
kegelvormige [conische] tanden
macrodontie
microdontie
taurodontie
tuberculum paramolare
schizodontie
synodontie
Exclusie: tuberculum Carabelli, dat beschouwd wordt als normale variatie die niet
gecodeerd wordt

K00.4

io

na

fluorose van tanden
mottled enamel
witte vlekken in glazuur, niet door fluorose
Exclusie: afzettingen [aanslag] op tanden (K03.6)
stoornissen van tandontwikkeling

ed

uc

at

aplasie en hypoplasie van cement
dilaceratie van tand
emailhypoplasie (neonataal)(postnataal)(prenataal)
regionale odontodysplasie
Turner-tand
Exclusie: gevlekte tanden (K00.3)
Hutchinson-tanden en moerbeimolaren bij congenitale syfilis (A50.5)

Fo
r

K00.5

XI.2

erfelijke afwijkingen van tandstructuur, niet elders geclassificeerd
amelogenesis imperfecta
dentinedysplasie
dentinogenesis imperfecta
odontogenesis imperfecta
shell teeth

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)
K00.6

stoornissen in tanddoorbraak

K00.7

on
ly

connatale
tand
neonatale
dentia praecox
persisterende melktand
premature:
• doorbraak van tand
• tandwisseling
tanddoorbraaksyndroom

K00.8

overige gespecificeerde stoornissen van tandontwikkeling
intrinsieke verkleuring van tanden NNO
kleurveranderingen tijdens tandontwikkeling

stoornis van tandontwikkeling, niet-gespecificeerd

po

K00.9

stoornis van odontogenese NNO

ur

geretineerde en geïmpacteerde tanden
Exclusie:

K01.0

geretineerde en geïmpacteerde tanden met abnormale stand van
deze of aangrenzende tanden (K07.3)

geretineerde tanden

lp

K01

se
s

teething syndrome

K01.1

na

Bij een geretineerde tand wordt de doorbraak niet verhinderd door een andere tand.
geïmpacteerde tanden

Bij een geïmpacteerde tand wordt de doorbraak verhinderd door een andere tand.

tandcariës

K02.0

cariës, beperkt tot glazuur

at

io

K02

white spot lesions [beginnende cariës]
cariës van dentine

K02.2

cariës van cement

ed

uc

K02.1

tot stilstand gekomen tandcariës

K02.4

odontoclasie

Fo
r

K02.3

infantiele melanodontie
melanodontoclasie

K02.5

cariës met blootliggende pulpa

K02.8

overige gespecificeerde vormen van tandcariës

K02.9

tandcariës, niet-gespecificeerd

XI.3

HOOFDSTUK XI.

overige aandoeningen van harde tandweefsels
Exclusie:

K03.0

bruxisme (F45.8)
tandcariës (K02.-)
tandenknarsen NNO (F45.8)

excessieve attritie van tanden

on
ly

K03

slijtage van tanden:
• approximaal
• occlusaal

K03.2

erosie van tanden

K03.3

io

na

lp

erosie van tanden:
• NNO
• door:
• beroep
• dieet
• gebruik van geneesmiddelen
• persisterend braken
• idiopathisch

ur

abrasie van tanden (door):
• beroep
• habitueel
• ritueel
• tandpasta
• traditioneel
wigvormig defect van tanden NNO

se
s

abrasie van tanden

po

K03.1

pathologische resorptie van tanden

hypercementose

uc

K03.4

at

inwendig granuloom van pulpa
resorptie van tanden (uitwendig)

cementhyperplasie

ankylose van tanden

K03.6

afzettingen [aanslag] op tanden

Fo
r

ed

K03.5

XI.4

afzettingen [aanslag] op tanden:
• door betel
• door tabak
• groen
• oranje
• plaque
• zwart
tandsteen:
• subgingivaal
• supragingivaal
verkleuring van tanden:
• NNO
• extrinsiek NNO

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)
K03.7

posteruptieve kleurveranderingen van harde tandweefsels
Exclusie:

K03.8

afzettingen [aanslag] op tanden (K03.6)

overige gespecificeerde aandoeningen van harde tandweefsels

aandoening van harde tandweefsels, niet-gespecificeerd

K04

aandoeningen van pulpa en periapicale weefsels

K04.0

pulpitis

necrose van pulpa
pulpagangreen

K04.2

pulpadegeneratie

po

vorming van abnormaal hard weefsel in pulpa

io

K04.3

na

dentikels
pulpacalcificaties
pulpastenen

lp

K04.1

ur

pulpitis:
• acuut
• chronisch (hyperplastisch)(ulceratief)
• irreversibel
• NNO
• reversibel

se
s

K03.9

on
ly

gevoelig dentine
glazuurafwijking door bestraling
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om straling
aan te geven, indien straling oorzaak is

K04.4

at

secundair of onregelmatig dentine
acute apicale-periodontitis van pulpaire oorsprong

uc

acute apicale-periodontitis NNO
K04.5

chronische apicale periodontitis

ed

apicale periodontitis NNO
(peri)apicaal granuloom

Fo
r

K04.6

K04.7

periapicaal abces met fistel
dentaal
dentoalveolair

abces met fistel

periapicaal abces zonder fistel
dentaal
dentoalveolair
periapicaal

abces NNO

XI.5
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K04.8

radiculaire cyste

on
ly

cyste:
• apicaal (periodontaal)
• periapicaal
• residuaal radiculair
Exclusie: laterale periodontale-cyste (K09.0)

overige en niet-gespecificeerde aandoeningen van pulpa en periapicale
weefsels

K05

gingivitis en periodontale aandoeningen

K05.0

acute gingivitis
Exclusie:

necrotiserende gingivitis ulcerosa, acuut (A69.1)
herpetische [herpes simplex] gingivostomatitis (B00.2)

K05.2

acute periodontitis

ur

gingivitis (chronisch):
• NNO
• desquamatief
• eenvoudig marginaal
• hyperplastisch
• ulceratief

po

chronische gingivitis

lp

K05.1

se
s

K04.9

K05.3

at

io

na

acute pericoronitis
parodontaal abces
periodontaal abces
Exclusie: acute apicale-periodontitis (K04.4)
periapicaal abces (K04.7)
periapicaal abces met fistel (K04.6)
chronische periodontitis

ed

uc

chronische pericoronitis
periodontitis:
• NNO
• complex
• simplex

K05.4

periodontose

Fo
r

juveniele periodontose

K05.5

overige gespecificeerde periodontale aandoeningen

K05.6

periodontale aandoening, niet-gespecificeerd

XI.6
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overige aandoeningen van gingiva en tandeloze processus alveolaris
Exclusie:

K06.0

atrofie van tandeloze processus alveolaris (K08.2)
gingivitis:
• NNO (K05.1)
• acuut (K05.0)
• chronisch (K05.1)

teruggetrokken tandvlees

on
ly

K06

teruggetrokken tandvlees (gegeneraliseerd)(gelokaliseerd)(postinfectieus)
(postoperatief)
tandvleesverdikking

se
s

K06.1

fibromatosis gingivae
K06.2

letsels van gingiva en tandeloze processus alveolaris verband houdend met
trauma

overige gespecificeerde aandoeningen van gingiva en tandeloze processus
alveolaris

lp

K06.8

ur

po

hyperplasie door irritatie van tandeloze processus alveolaris [hyperplasie door
prothese]
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

io

na

epulis fibrosa
flabby ridge
perifeer reuscelgranuloom
pyogeen granuloom van gingiva
reuscel-epulis

aandoening van gingiva en tandeloze processus alveolaris, nietgespecificeerd

K07

dentofaciale anomalieën [inclusief malocclusie]

at

K06.9

enkelzijdige hyperplasie of hypoplasie van condylus mandibulae
(K10.8)
hemifaciale atrofie of hypertrofie (Q67.4)

ed

uc

Exclusie:

Fo
r

K07.0

grove afwijkingen van afmeting van kaak
hyperplasie, hypoplasie:
• mandibulair
• maxillair
macrognathie (mandibulair)(maxillair)
micrognathie (mandibulair)(maxillair)
Exclusie: acromegalie (E22.0)
syndroom van Robin (Q87.0)

XI.7
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K07.1

afwijkingen van relatie tussen kaak en schedelbasis

K07.2

afwijkingen van tandboogrelatie

K07.3

po

se
s

achterste linguale-occlusie van tanden van onderkaak
disto-occlusie
kruisbeet (achterste)(voorste)
mesio-occlusie
middellijndeviatie van tandboog
open beet (achterste)(voorste)
overbeet (overmatig):
• diep
• horizontaal
• verticaal
overjet

on
ly

asymmetrie van kaak
prognathie (mandibulair)(maxillair)
retrognathie (mandibulair)(maxillair)

afwijkingen van tandstand

na

lp

ur

abnormale afstand tussen tanden
'crowding'
diasteem
rotatie
van tand of tanden
transpositie
verplaatsing
geretineerde of geïmpacteerde tanden met abnormale stand van deze of
aangrenzende tanden
Exclusie: geretineerde en geïmpacteerde tanden zonder abnormale stand (K01.-)
malocclusie, niet-gespecificeerd

K07.5

functionele dentofaciale-afwijkingen

at

io

K07.4

ed

uc

abnormaal sluitingspatroon
malocclusie door:
• abnormaal slikken
• mondademhaling
• tong-, lip-, vinger- of duimgewoonten
Exclusie: bruxisme (F45.8)
tandenknarsen NNO (F45.8)

Fo
r

K07.6

temporomandibulaire gewrichtsaandoeningen
dérangement
van temporomandibulair gewricht
pijn-disfunctiesyndroom
knappende kaak
syndroom van Costen
Exclusie: verse distorsie van kaakgewricht (S03.4)
verse luxatie van kaakgewricht (S03.0)

K07.8

overige gespecificeerde dentofaciale-anomalieën

K07.9

dentofaciale anomalie, niet-gespecificeerd

XI.8

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)

overige aandoeningen van gebit en steunweefsels

K08.0

uitvallen van tanden door systemische oorzaken

K08.1

verlies van tanden door ongeval, extractie of lokale periodontale
aandoeningen

K08.2

atrofie van tandeloze processus-alveolaris

K08.3

achtergebleven tandwortel

K08.8

overige gespecificeerde aandoeningen van gebit en steunweefsels

se
s
po

alveolaire spleet
onregelmatige processus-alveolaris
spleet van processus alveolaris
tandpijn NNO
vergroting van processus alveolaris NNO

on
ly

K08

aandoening van gebit en steunweefsels, niet-gespecificeerd

K09

cysten van mondgebied, niet elders geclassificeerd

Exclusie:

cysten door gestoorde tandontwikkeling

na

K09.0

aandoeningen met histologische kenmerken van zowel aneurysmale
cyste als van andere fibro-ossale aandoeningen
radiculaire cyste (K04.8)

lp

Inclusie:

ur

K08.9

ontwikkelingscysten (niet-odontogeen) van mondholte

uc

K09.1

at

io

cyste:
• folliculair
• lateraal periodontaal
• primordiaal
• tandbevattend
• van gingiva
eruptiecyste

ed

cyste van ductus nasopalatinus (canalis incisivus)
nasolabiale [nasoalveolaire] cyste

Fo
r

K09.2

K09.8

overige cysten van kaak
cyste van kaak:
• NNO
• aneurysmaal
• hemorragisch
• traumatisch
Exclusie: cyste van Stafne (K10.0)
latente botcyste van kaak (K10.0)

overige gespecificeerde cysten van mondgebied, niet elders geclassificeerd
dermoïdcyste
epidermoïdcyste
lymfo-epitheliale cyste
Epstein-parel

van mond

XI.9

HOOFDSTUK XI.
K09.9

cyste van mondgebied, niet-gespecificeerd

K10

overige ziekten van onderkaak en bovenkaak

K10.0

ontwikkelingsstoornissen van onderkaak en bovenkaak

reuscelgranuloom, centraal
reuscelgranuloom NNO
Exclusie: perifeer reuscelgranuloom (K06.8)

K10.2

ontstekingen van onderkaak en bovenkaak

se
s

K10.1

on
ly

cyste van Stafne
latente botcyste van kaak
torus:
• mandibularis
• palatinus

K10.3

na

lp

ur

po

osteïtis
osteomyelitis (neonataal)
van kaak (acuut)(chronisch)
osteonecrose (ten gevolge van geneesmiddel)
(suppuratief)
(ten gevolge van straling)
osteoradionecrose
periostitis
sekwester van kaakbot
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om straling
aan te geven, indien straling oorzaak is, of geneesmiddel, indien
geneesmiddel oorzaak is
alveolitis van onderkaak en bovenkaak

overige gespecificeerde ziekten van onderkaak en bovenkaak

at

K10.8

io

dry socket
osteitis alveolaris

ed

uc

cherubisme
enkelzijdige condylaire:
• hyperplasie
• hypoplasie
exostose
van kaak
fibreuze dysplasie

ziekte van onderkaak en bovenkaak, niet-gespecificeerd

K11

aandoeningen van speekselklieren

K11.0

atrofie van speekselklier

K11.1

hypertrofie van speekselklier

K11.2

sialoadenitis

Fo
r

K10.9

Exclusie:
K11.3

XI.10

parotitis epidemica (B26.-)
febris uveoparotidea [Heerfordt] (D86.8)

abces van speekselklier

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)
fistel van speekselklier
Exclusie:
K11.5

sialolithiasis
calculus
steen

K11.6

congenitale fistel van speekselklier (Q38.4)

van speekselklier of afvoergang

on
ly

K11.4

mucokèle van speekselklier

stoornissen van speekselsecretie
hypoptyalisme
ptyalisme
xerostomie
Exclusie: droge mond NNO (R68.2)

overige gespecificeerde aandoeningen van speekselklieren

ur

K11.8

po

K11.7

se
s

mukeuze cyste van speekselklier:
• extravasatietype
• retentietype
ranula

aandoening van speekselklier, niet-gespecificeerd

io

K11.9

na

lp

benigne lymfo-epitheliale hypertrofie van speekselklier
necrotiserende sialometaplasie
sialectasie
stenose
van speekselafvoergang
strictuur
ziekte van Mikulicz
Exclusie: siccasyndroom [Sjögren] (M35.0)

sialoadenopathie NNO

stomatitis en verwante aandoeningen
Exclusie: cancrum oris (A69.0)
cheilitis (K13.0)
herpetische [herpes simplex] gingivostomatitis (B00.2)
noma (A69.0)
stomatitis gangraenosa (A69.0)

ed

uc

at

K12

Fo
r

K12.0

K12.1

recidiverende mondaften
aften van Bednar
periadenitis mucosa necrotica recurrens
recidiverend ulcus aphthosum
stomatitis aphthosa (major)(minor)
stomatitis herpetiformis

overige vormen van stomatitis
stomatitis (door):
• NNO
• kunstgebit
• ulceratief
• vesiculeus

XI.11

HOOFDSTUK XI.
K12.2

cellulitis en abces van mond

K12.3

on
ly

cellulitis van mond(bodem)
submandibulair abces
Exclusie: abces (van):
• periapicaal (K04.6-K04.7)
• periodontaal (K05.2)
• peritonsillair (J36)
• speekselklier (K11.3)
• tong (K14.0)
orale mucositis (ulceratief)

(oraal)(orofaryngeaal): door geneesmiddel geïnduceerd
(oraal)(orofaryngeaal): door (be)straling geïnduceerd
(oraal)(orofaryngeaal): NNO
(oraal)(orofaryngeaal): viraal
mucositis (ulceratief) van:
• maag-darmkanaal (met uitzondering van mondholte en orofarynx)
(K92.8)
• neus en neusbijholten (J34.8)
• vagina en vulva (N76.8)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (Hoofdstuk XX) om uitwendige
agens aan te geven

overige ziekten van lip en mondslijmvlies

at

ziekten van lippen

cheilitis:
• NNO
• angularis
• exfoliatief
• glandulair
cheilodynie
cheilose
perlèche NEC
Exclusie: ariboflavinose (E53.0)
cheilitis verband houdend met straling (L55-L59)
perlèche door:
• candidiasis (B37.8)
• riboflavinedeficiëntie (E53.0)

Fo
r

ed

uc

K13.0

epitheliale afwijkingen van tong
aandoeningen van tong (K14.-)
bepaalde aandoeningen van gingiva en tandeloze processusalveolaris (K05-K06)
cysten van mondgebied (K09.-)
stomatitis en verwante aandoeningen (K12.-)

io

Inclusie:
Exclusie:

na

K13

lp

ur

po

se
s

mucositis
mucositis
mucositis
mucositis
Exclusie:

K13.1

XI.12

bijten op wang en lip

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)
K13.2

leukoplakie en overige afwijkingen van mondepitheel, inclusief tong

on
ly

erytroplakie
van mondepitheel, inclusief tong
leukoedeem
leucokeratosis nicotina palati
rokersgehemelte
Exclusie: harige leukoplakie (K13.3)
harige leukoplakie

K13.4

granuloom en granuloomachtige afwijkingen van mondslijmvlies
eosinofiel granuloom
granuloma pyogenicum
xanthoma verrucosum

K13.5

van mondslijmvlies

fibrosis submucosa oralis

hyperplasie door irritatie van mondslijmvlies

K13.7

hyperplasie van tandeloze processus-alveolaris door irritatie
[hyperplasie door prothese] (K06.2)

ur

Exclusie:

overige gespecificeerde en niet-gespecificeerde afwijkingen van
mondslijmvlies

lp

K13.6

po

submukeuze fibrose van tong

se
s

K13.3

focale mucinose van mondslijmvlies

ziekten van tong

erytroplakie
focale epitheliale-hyperplasie
van tong (K13.2)
leukoedeem
leukoplakie
harige leukoplakie (K13.3)
macroglossie (congenitaal) (Q38.2)
submukeuze fibrose van tong (K13.5)

uc

at

io

Exclusie:

na

K14

K14.0

glossitis

ed

abces
van tong
ulceratie (traumatisch)
Exclusie: atrofische glossitis (K14.4)

Fo
r

K14.1

landkaarttong
benigne migrerende-glossitis
glossitis exfoliativa areata
lingua geographica

K14.2

glossitis rhombica mediana

K14.3

hypertrofie van tongpapillen
beslagen tong
hypertrofie van papillae foliatae
lingua villosa nigra
(zwarte) haartong

XI.13

HOOFDSTUK XI.
K14.4

atrofie van tongpapillen
atrofische glossitis

K14.5

lingua plicata

glossodynie
glossopyrosis
pijnlijke tong

atrofie
gekartelde
hypertrofie
vergroting
K14.9

(van) tong

ziekte van tong, niet-gespecificeerd

po

overige gespecificeerde ziekten van tong

ur

K14.8

se
s

K14.6

on
ly

gegroefde tong
gerimpelde tong
lingua scrotalis
Exclusie: gegroefde tong, congenitaal (Q38.3)

glossopathie NNO

hernia diaphragmatica (oesophagei) (K44.-)
oesofagitis
abces van slokdarm
oesofagitis:
• NNO
• chemisch
• peptisch
Exclusie: erosie van slokdarm (K22.1)
met gastro-oesofageale reflux (K21.0)
refluxoesofagitis (K21.0)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

ed

uc

at

io

K20

na

Exclusie:

lp

ziekten van slokdarm, maag en duodenum
(K20-K31)

Fo
r

K21

K21.0

K21.9

aandoeningen door gastro-oesofageale reflux

gastro-oesofageale reflux met oesofagitis
refluxoesofagitis
gastro-oesofageale reflux zonder oesofagitis
gastro-oesofageale reflux NNO

K22

overige ziekten van slokdarm
Exclusie:

XI.14

slokdarmvarices (I85.-)

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)
K22.0

achalasie van cardia
achalasie NNO
cardiospasme
Exclusie: congenitaal cardiospasme (Q39.5)
ulcus van slokdarm

on
ly

K22.1

K22.2

po

se
s

erosie van slokdarm
ulcus van slokdarm:
• NNO
• door inname van:
• chemicalieën
• geneesmiddelen
• door schimmels
• peptisch
ulceratieve oesofagitis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven
obstructie van slokdarm

K22.3

na

lp

ur

compressie
constrictie
van slokdarm
stenose
strictuur
slokdarmweb (verworven)
Exclusie: congenitaal slokdarmweb (Q39.4)
congenitale stenose of strictuur van oesofagus (Q39.3)
perforatie van slokdarm

dyskinesie van slokdarm

at

K22.4

io

ruptuur van slokdarm
Exclusie: traumatische perforatie van (thoracale) oesofagus (S27.8)

uc

kurkentrekkerslokdarm
spasme (diffuus) van slokdarm
Exclusie: cardiospasme (K22.0)

divertikel van slokdarm, verworven

ed

K22.5

oesofagus pouch, verworven
Exclusie: divertikel van oesofagus (congenitaal) (Q39.6)

Fo
r

K22.6

K22.7

K22.8

gastro-oesofageaal laceratie bloedingssyndroom
syndroom van Mallory-Weiss
Barrett-oesofagus
Barrett-syndroom
Exclusie: Barrett-ulcus (K22.1)

overige gespecificeerde ziekten van slokdarm
bloeding van slokdarm NNO

K22.9

ziekten van slokdarm, niet-gespecificeerd

XI.15

HOOFDSTUK XI.

aandoeningen van slokdarm bij elders geclassificeerde ziekten

K23.0*

tuberculeuze oesofagitis (A18.8†)

K23.1*

mega-oesofagus bij ziekte van Chagas (B57.3†)

K23.8*

aandoeningen van slokdarm bij elders geclassificeerde overige ziekten

K25

ulcus ventriculi

on
ly

K23*

Inclusie:

ulcus duodeni

io

K26

na

lp

ur

po

se
s

erosie (acuut) van maag
ulcus (pepticum) van:
• maag
• pylorus
Exclusie: hemorragische erosieve-gastritis, acuut (K29.0)
ulcus pepticum NNO (K27.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
Gebruik volgende onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks K25-K28
.0 acuut met bloeding
.1 acuut met perforatie
.2 acuut met bloeding én perforatie
.3 acuut zonder bloeding of perforatie
.4 chronisch of niet gespecificeerd met bloeding
.5 chronisch of niet gespecificeerd met perforatie
.6 chronisch of niet gespecificeerd met bloeding én perforatie
.7 chronisch zonder bloeding of perforatie
.9 niet gespecificeerd als acuut of chronisch, zonder bloeding of perforatie

ed

uc

at

Verwijzing: [Zie onderverdeling bij K25.-]
Inclusie: erosie (acuut) van duodenum
ulcus (pepticum) (van):
• duodenum
• postpylorisch
Exclusie: ulcus pepticum NNO (K27.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is

Fo
r

K27

XI.16

ulcus pepticum, lokalisatie niet-gespecificeerd
Verwijzing: [Zie onderverdeling bij K25.-]
Inclusie: gastroduodenaal ulcus NNO
ulcus pepticum NNO
Exclusie: ulcus pepticum van pasgeborene (P78.8)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)

K28

ulcus gastrojejunale

gastritis en duodenitis
Exclusie:

po

K29.0

eosinofiele gastritis of gastro-enteritis (K52.8)
syndroom van Zollinger-Ellison (E16.4)

acute hemorragische-gastritis

ur

K29

se
s

on
ly

Verwijzing: [Zie onderverdeling bij K25.-]
Inclusie: ulcus (pepticum) of erosie (van):
• anastomose
• gastrocolicum
• gastro-intestinaal
• gastrojejunaal
• jejunaal
• marginaal
• stoma
Exclusie: primair ulcus van dunne darm (K63.3)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is

acute (erosieve-)gastritis met bloeding
Exclusie: erosie (acuut) van maag (K25.-)
overige acute gastritis

K29.2

alcoholische gastritis

K29.3

chronische oppervlakkige-gastritis

K29.4

chronische atrofische-gastritis

io

na

lp

K29.1

K29.5

at

atrofie van maagslijmvlies

chronische gastritis, niet-gespecificeerd

uc

chronische gastritis (van):
• antrum
• fundus

overige gespecificeerde gastritis

ed

K29.6

Fo
r

'giant' hypertrofische-gastritis
granulomateuze gastritis
ziekte van Ménétrier

K29.7

gastritis, niet-gespecificeerd

K29.8

duodenitis

K29.9

gastroduodenitis, niet-gespecificeerd

XI.17

HOOFDSTUK XI.

functionele dyspepsie
indigestie
Exclusie: dyspepsie:
• nerveus (F45.3)
• neurotisch (F45.3)
• NNO (R10.1)
• psychogeen (F45.3)
zuurbranden (R12)
overige ziekten van maag en duodenum
Inclusie: functiestoornissen van maag
Exclusie: divertikel van duodenum (K57.0-K57.1)
gastro-intestinale bloeding (K92.0-K92.2)

K31.0

acute maagdilatatie

se
s

K31

po

acute uitzetting van maag
K31.1

hypertrofische pylorusstenose bij volwassene

congenitale zandlopermaag (Q40.2)
zandlopercontractie van maag (K31.8)

na

pylorospasme, niet elders geclassificeerd

pylorospasme:
• congenitaal of infantiel (Q40.0)
• neurotisch (F45.3)
• psychogeen (F45.3)

io

Exclusie:

maagdivertikel

at

K31.4

lp

zandloperstrictuur en zandloperstenose van maag
Exclusie:

K31.3

ur

pylorusstenose NNO
Exclusie: congenitale of infantiele pylorusstenose (Q40.0)
K31.2

congenitaal maagdivertikel (Q40.2)

uc

Exclusie:
K31.5

obstructie van duodenum

Fo
r

ed

constrictie
stenose
van duodenum
strictuur
ileus duodeni (chronisch)
Exclusie: congenitale stenose van duodenum (Q41.0)

K31.6

K31.7

fistel van maag en duodenum
gastrocolische fistel
gastrojejunocolische fistel
poliep van maag en duodenum
Exclusie:

XI.18

on
ly

K30

adenomateuze maagpoliep (D13.1)

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)
K31.8

overige gespecificeerde ziekten van maag en duodenum

K31.9

ziekte van maag en duodenum, niet-gespecificeerd

ziekten van appendix
(K35-K38)
acute appendicitis

K35.2

acute appendicitis met gegeneraliseerde peritonitis

se
s

K35

on
ly

achloorhydrie
gastroptose
zandlopercontractie van maag

K35.3

po

appendicitis (acuut) met gegeneraliseerde (diffuse) peritonitis in aansluiting op
ruptuur of perforatie
acute appendicitis met gelokaliseerde peritonitis

K35.8

lp

ur

acute appendicitis met peritonitis (met of zonder perforatie of ruptuur):
• gelokaliseerd
• NNO
acute appendicitis met peritoneaal abces
acute appendicitis, overig en niet-gespecificeerd

K36

na

acute appendicitis zonder vermelding van gelokaliseerde of gegeneraliseerde
peritonitis

overige gespecificeerde appendicitis

at

io

appendicitis:
• chronisch
• recidiverend

K38

appendicitis, niet-gespecificeerd

uc

K37

hyperplasie van appendix

ed

K38.0

overige ziekten van appendix

K38.1

appendiculaire concrementen

Fo
r

fecoliet
stercoliet

van appendix

K38.2

divertikel van appendix

K38.3

fistel van appendix

K38.8

overige gespecificeerde ziekten van appendix
invaginatie van appendix

K38.9

ziekte van appendix, niet-gespecificeerd

XI.19

HOOFDSTUK XI.

hernia
(K40-K46)

on
ly

hernia met zowel gangreen als obstructie is geclassificeerd onder hernia met gangreen
Inclusie: hernia:
• congenitaal [behalve hernia diaphragmatica of hernia hiatus (oesophagei)]
• recidiverend
• verworven
hernia inguinalis
Inclusie: bubonokèle
hernia inguinalis:
• NNO
• dubbelzijdig
• lateralis [indirect]
• medialis [direct]
• obliqua [schuin]
hernia scrotalis

K40.0

dubbelzijdige hernia inguinalis, met obstructie, zonder gangreen

K40.1

dubbelzijdige hernia inguinalis, met gangreen

K40.2

dubbelzijdige hernia inguinalis, zonder obstructie of gangreen

lp

ur

po

se
s

K40

K40.3

na

dubbelzijdige hernia inguinalis NNO

enkelzijdige of niet-gespecificeerde hernia inguinalis, met obstructie, zonder
gangreen

zonder gangreen

uc

at

io

hernia inguinalis (enkelzijdig):
• geïncarcereerd
• gestranguleerd
• met obstructie
• niet-reponeerbaar
K40.4

enkelzijdige of niet-gespecificeerde hernia inguinalis, met gangreen

ed

hernia inguinalis NNO met gangreen

K40.9

enkelzijdige of niet-gespecificeerde hernia inguinalis, zonder obstructie of
gangreen

Fo
r

hernia inguinalis (enkelzijdig) NNO

K41

hernia femoralis

K41.0

dubbelzijdige hernia femoralis, met obstructie, zonder gangreen

K41.1

dubbelzijdige hernia femoralis, met gangreen

K41.2

dubbelzijdige hernia femoralis, zonder obstructie of gangreen
dubbelzijdige hernia femoralis NNO

XI.20

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)
enkelzijdige of niet-gespecificeerde hernia femoralis, met obstructie, zonder
gangreen
hernia femoralis (enkelzijdig):
• geïncarcereerd
• gestranguleerd
• met obstructie
• niet-reponeerbaar

zonder gangreen

on
ly

K41.3

enkelzijdige of niet-gespecificeerde hernia femoralis, met gangreen

K41.9

enkelzijdige of niet-gespecificeerde hernia femoralis, zonder obstructie of
gangreen

se
s

K41.4

hernia femoralis (enkelzijdig) NNO

Inclusie:
Exclusie:

hernia umbilicalis, met obstructie, zonder gangreen
hernia umbilicalis:
• geïncarcereerd
• gestranguleerd
• met obstructie
• niet-reponeerbaar

zonder gangreen

hernia umbilicalis met gangreen

na

K42.1

ur

K42.0

hernia parumbilicalis
omfalokèle (Q79.2)

po

hernia umbilicalis

lp

K42

hernia umbilicalis gangraenosa

hernia umbilicalis, zonder obstructie of gangreen

io

K42.9

hernia umbilicalis NNO

hernia ventralis

K43.0

hernia cicatricialis, met obstructie, zonder gangreen

uc

at

K43

zonder gangreen

ed

hernia cicatricialis:
• geïncarcereerd
• gestranguleerd
• met obstructie
• niet-reponeerbaar

Fo
r

K43.1

K43.2

hernia cicatricialis, met gangreen
hernia ventralis gangraenosa
hernia cicatricialis zonder obstructie of gangreen
hernia cicatricialis NNO

XI.21
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parastomale hernia met obstructie, zonder gangreen
parastomale hernia:
• geïncarcereerd
• gestranguleerd
• met obstructie
• niet-reponeerbaar
K43.4

zonder gangreen

on
ly

K43.3

parastomale hernia met gangreen
gangreneuze parastomale hernia

K43.5

parastomale hernia zonder obstructie of gangreen

K43.6

se
s

parastomale hernia NNO

overige en niet-gespecificeerde hernia ventralis met obstructie, zonder
gangreen

K43.7

zonder gangreen

na

lp

ur

po

hernia:
• hypogastrica
• epigastrica
• in middellijn van buikwand
• Spigelii
• subxyfoidalis
iedere aandoening zoals geclassificeerd onder K43.6:
• geïncarcereerd
• gestranguleerd
• met obstructie
• niet-reponeerbaar

overige en niet-gespecificeerde hernia ventralis met gangreen

overige en niet-gespecificeerde hernia ventralis, zonder obstructie of
gangreen

at

K43.9

io

iedere aandoening zoals geclassificeerd onder K43.6, gespecificeerd als gangreneus

K44

uc

hernia ventralis NNO

hernia diaphragmatica

ed

Inclusie:

Fo
r

Exclusie:

K44.0

K44.1

hernia hiatus (oesophagei)(sliding)
hernia paroesophagealis
congenitale hernia:
• diaphragmatica (Q79.0)
• hiatus (oesophagei) (Q40.1)

hernia diaphragmatica, met obstructie, zonder gangreen
hernia diaphragmatica:
• geïncarcereerd
• gestranguleerd
• met obstructie
• niet-reponeerbaar

zonder gangreen

hernia diaphragmatica, met gangreen
hernia diaphragmatica gangraenosa

XI.22
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K44.9

hernia diaphragmatica, zonder obstructie of gangreen
hernia diaphragmatica NNO

K45.0

hernia:
• abdominalis, gespecificeerde lokalisatie NEC
• ischiadica
• lumbalis
• obturatoria
• pudendalis
• retroperitonealis

overige gespecificeerde buikwandbreuken, met obstructie, zonder
gangreen

zonder gangreen

ur

elke buikwandbreuk, vermeld onder K45:
• geïncarcereerd
• gestranguleerd
• met obstructie
• niet-reponeerbaar
K45.1

se
s

Inclusie:

on
ly

overige gespecificeerde buikwandbreuken

po

K45

overige gespecificeerde buikwandbreuken, met gangreen

lp

elke buikwandbreuk, vermeld onder K45 en gespecificeerd als gangreneus
overige gespecificeerde buikwandbreuken, zonder obstructie of
gangreen

K46

niet-gespecificeerde buikwandbreuk
Inclusie: enterokèle
epiplokèle
hernia:
• NNO
• interstitialis
• intestinalis
• intra-abdominalis
Exclusie: vaginale enterokèle (N81.5)

uc

at

io

na

K45.8

niet-gespecificeerde buikwandbreuken, met obstructie, zonder
gangreen

Fo
r

ed

K46.0

K46.1

elke niet-gespecificeerde hernia van buikholte,
vermeld onder K46:
• geïncarcereerd
elke niet-gespecificeerde hernia van buikholte, vermeld onder K46:
• gestranguleerd
• met obstructie
• niet-reponeerbaar

zonder
gangreen

niet-gespecificeerde buikwandbreuken, met gangreen
elke niet-gespecificeerde hernia van buikholte, vermeld onder K46 en gespecificeerd
als gangreneus

XI.23
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K46.9

niet-gespecificeerde buikwandbreuken, zonder obstructie of gangreen
buikwandbreuk NNO

Inclusie:
Exclusie:

niet-infectieuze ontstekingsprocessen van darm
irritable bowel syndrome (K58.-)
megacolon (K59.3)
ziekte van Crohn [enteritis regionalis]
Inclusie:
Exclusie:

K50.0

granulomateuze enteritis
colitis ulcerosa (K51.-)

se
s

K50

on
ly

niet-infectieuze enteritis en colitis
(K50-K52)

ziekte van Crohn van dunne darm

ziekte van Crohn van dikke darm

na

K50.1

lp

ur

po

ileitis:
• regionalis
• terminalis
ziekte van Crohn [enteritis regionalis] van:
• duodenum
• ileum
• jejunum
Exclusie: samen met ziekte van Crohn van dikke darm (K50.8)

uc

at

io

colitis:
• granulomatosa
• regionalis
ziekte van Crohn [enteritis regionalis] van:
• colon
• dikke darm
• rectum
Exclusie: samen met ziekte van Crohn van dunne darm (K50.8)

K50.8

overige gespecificeerde ziekte van Crohn

ed

ziekte van Crohn van dunne én dikke darm

K50.9

ziekte van Crohn, niet-gespecificeerd

Fo
r

enteritis regionalis NNO
ziekte van Crohn NNO

K51

colitis ulcerosa

K51.0

ulceratieve (chronische-)pancolitis
'backwash' ileïtis

K51.2

ulceratieve (chronische-)proctitis

K51.3

ulceratieve (chronische-)rectosigmoïditis

K51.4

inflammatoire poliep

XI.24

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)
K51.5

linkszijdige colitis

overige gespecificeerde colitis-ulcerosa

K51.9

colitis ulcerosa, niet-gespecificeerd

K52

overige niet-infectieuze gastro-enteritis en colitis

K52.0

gastro-enteritis en colitis door straling

K52.1

toxische gastro-enteritis en colitis

se
s

K51.8

on
ly

linkszijdige hemicolitis

door geneesmiddel geïnduceerde gastro-enteritis en colitis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel als dat de oorzaak is of toxisch agens aan
te geven.
allergische en door voeding veroorzaakte gastro-enteritis en colitis

po

K52.2

gastro-enteritis of colitis door overgevoeligheid voor voeding
onbepaalde colitis

K52.8

colitis van niet-gespecificeerde oorsprong (A09.9)

lp

Exclusie:

ur

K52.3

niet-infectieuze gastro-enteritis en colitis, overig gespecificeerd

io

niet-infectieuze gastro-enteritis en colitis, niet-gespecificeerd
diarree
enteritis
ileïtis
gespecificeerd als niet-infectieus
jejunitis
sigmoïditis
Exclusie: colitis, diarree, enteritis, gastro-enteritis:
• infectieus (A09.0)
• van niet-gespecificeerde oorsprong (A09.9)
functionele diarree (K59.1)
neonatale diarree:
• NNO (A09.0)
• infectieus (A09.0)
• niet-infectieus (P78.3)
psychogene diarree (F45.3)

Fo
r

ed

uc

at

K52.9

na

collagene colitis
eosinofiele gastritis of gastro-enteritis
lymfocytaire colitis
microscopische colitis (collagene colitis of lymfocytaire colitis)

overige ziekten van darmen
(K55-K64)
K55

vaataandoeningen van darm
Exclusie: necrotiserende enterocolitis van foetus en pasgeborene (P77)
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K55.0

acute vaataandoeningen van darm

K55.2

angiodysplasie van colon

lp

angiodysplasie van darm NNO

po

chronische ischemische:
• colitis
• enteritis
• enterocolitis
ischemische strictuur van darm
mesenteriale:
• atherosclerose
• vasculaire insufficiëntie

se
s

chronische vaataandoeningen van darm

ur

K55.1

on
ly

acute:
• darminfarct
• fulminante ischemische colitis
• dunne-darmischemie
mesenteriale (arteriële)(veneuze):
• embolie
• infarct
• trombose
subacute ischemische-colitis

angiodysplasie van dunne darm

K55.8

overige gespecificeerde vaataandoeningen van darm

K55.9

vaataandoening van darm, niet-gespecificeerd

io

na

K55.3

paralytische ileus en darmobstructie zonder hernia
Exclusie: congenitale strictuur of stenose van darm (Q41-Q42)
ischemische strictuur van darm (K55.1)
meconiumileus (E84.1)
met hernia (K40-K46)
obstructie van duodenum (K31.5)
perinatale darmobstructie (P75-P76)
postoperatieve darmobstructie (K91.3)
stenose van anus of rectum (K62.4)

Fo
r

ed

K56

uc

at

ischemische:
• colitis NNO
• enteritis NNO
• enterocolitis NNO

K56.0

paralytische ileus
paralyse van (dunne)(dikke) darm
Exclusie: galsteen-ileus (K56.3)
ileus NNO (K56.7)
obstructie-ileus NNO (K56.6)
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K56.1

invaginatie

volvulus
draaiing
strangulatie
torsie

K56.3

van (dunne)(dikke) darm

galsteen-ileus

se
s

K56.2

on
ly

invaginatie of intussusceptie van:
• darm (dunne) (dikke)
• rectum
Exclusie: invaginatie van appendix (K38.8)

darmobstructie door galsteen
K56.4

overige verstopping van darm

ur

K56.5

po

enteroliet
verstopping (van):
• colon
• fecaal

darmadhesies [darmstrengen] met obstructie

K56.6

lp

peritoneale adhesies [strengen] met darmobstructie

overige en niet-gespecificeerde darmobstructie

io

na

enterostenose
obstructie-ileus NNO
occlusie
stenose
van (dunne)(dikke) darm
strictuur
ileus, niet-gespecificeerd

K57

divertikelziekte
Inclusie: diverticulitis
diverticulose
van (dunne)(dikke) darm
divertikel
Exclusie: congenitale divertikel van darm (Q43.8)
divertikel van appendix (K38.2)
Meckel-divertikel (Q43.0)

ed

uc

at

K56.7

Fo
r

K57.0

K57.1

divertikelziekte van dunne darm, met perforatie en abces
divertikelziekte van dunne darm, met peritonitis
Exclusie: divertikelziekte van dunne én dikke darm, met perforatie en abces
(K57.4)

divertikelziekte van dunne darm, zonder perforatie of abces
divertikelziekte van dunne darm NNO
Exclusie: divertikelziekte van dunne én dikke darm, zonder perforatie of abces
(K57.5)
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K57.2

divertikelziekte van dikke darm, met perforatie en abces

K57.3

divertikelziekte van dikke darm, zonder perforatie of abces

on
ly

divertikelziekte van colon, met peritonitis
Exclusie: divertikelziekte van dunne én dikke darm, met perforatie en abces
(K57.4)

divertikelziekte van colon NNO
Exclusie: divertikelziekte van dunne én dikke darm, zonder perforatie of abces
(K57.5)
K57.4

divertikelziekte van dunne én dikke darm, met perforatie en abces

K57.5

divertikelziekte van dunne én dikke darm, zonder perforatie of abces
divertikelziekte van dunne én dikke darm NNO

divertikelziekte van darm, deel niet-gespecificeerd, met perforatie en abces

po

K57.8

se
s

divertikelziekte van dunne én dikke darm, met peritonitis

divertikelziekte van darm NNO, met peritonitis

divertikelziekte van darm, deel niet-gespecificeerd, zonder perforatie of abces
divertikelziekte van darm NNO

irritable bowel syndrome

lp

K58

ur

K57.9

Inclusie:

irritable colon

irritable bowel syndrome, met predominante diarree [IBS-D]

K58.2

irritable bowel syndrome, met predominante constipatie [IBS-C]

K58.3

irritable bowel syndrome, met gemengde darmklactn [IBS-M]

K58.8

irritable bowel syndrome, overig en ongespecificeerd

at

io

na

K58.1

overige functiestoornissen van darm
Exclusie: functiestoornissen van maag (K31.-)
intestinale malabsorptie (K90.-)
psychogene darmstoornissen (F45.3)
verandering in defecatiepatroon NNO (R19.4)

ed

K59

uc

irritable bowel syndrome NNO

Fo
r

K59.0

constipatie

K59.1

functionele diarree

K59.2

neurogene darmen, niet elders geclassificeerd

XI.28
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K59.3

megacolon, niet elders geclassificeerd

anaal spasme
proctalgia fugax

K59.8

se
s

K59.4

on
ly

dilatatie van colon
toxisch megacolon
Exclusie: megacolon (bij):
• congenitaal (aganglionair) (Q43.1)
• ziekte van Chagas (B57.3)
• ziekte van Hirschsprung (Q43.1)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om toxisch
agens aan te geven

overige gespecificeerde functiestoornissen van darm
atonie van colon
functiestoornis van darm, niet-gespecificeerd

K60

fissuur en fistel van anaal en rectaal gebied
Exclusie: met abces of cellulitis (K61.-)

K60.0

acute fissura-ani

K60.1

chronische fissura-ani

K60.2

fissura ani, niet-gespecificeerd

K60.3

fistula ani

K60.4

rectale fistel

io

na

lp

ur

po

K59.9

uc

at

fistel van rectum naar huid
Exclusie: rectovaginale fistel (N82.3)
vesicorectale fistel (N32.1)
anorectale fistel

K61

abces van anaal en rectaal gebied

ed

K60.5

Inclusie:

Fo
r

K61.0

K61.1

K61.2

abces
cellulitis

van anaal en rectaal gebied, met of zonder fistel

anaal abces
perianaal abces
Exclusie: intrasfincterisch abces (K61.4)

rectaal abces
perirectaal abces
Exclusie: ischiorectaal abces (K61.3)
anorectaal abces
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K61.3

ischiorectaal abces
abces van fossa ischiorectalis
intrasfincterisch abces

K62

overige ziekten van anus en rectum
Inclusie: anaal kanaal
Exclusie: hemorroïden (K64.-)
incontinentie voor feces (R15)
slecht functionerend colostoma en enterostoma (K91.4)
ulceratieve proctitis (K51.2)

K62.0

anuspoliep

K62.1

rectumpoliep
Exclusie:

adenomateuze poliep (D12.8)

po

K62.2

anusprolaps

rectumprolaps

K62.4

lp

prolaps van rectumslijmvlies

ur

prolaps van anaal kanaal
K62.3

se
s

on
ly

K61.4

stenose van anus en rectum

K62.5

na

strictuur van anus(sfincter)

bloeding van anus en rectum
Exclusie:

io

K62.6

rectale bloeding van pasgeborene (P54.2)

ulcus van anus en rectum

uc

at

ulcus:
• solitair
• stercoraal
Exclusie: bij colitis ulcerosa (K51.-)
fissuur en fistel van anus en rectum (K60.-)

proctitis door straling

ed

K62.7
K62.8

overige gespecificeerde ziekten van anus en rectum
proctitis NNO

ziekte van anus en rectum, niet-gespecificeerd

K63

overige darmziekten

K63.0

darmabces

Fo
r

K62.9

Exclusie:

XI.30
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darmperforatie (niet-traumatisch)
Exclusie:

darmfistel
Exclusie:

K63.3

fistel (van):
• anaal en rectaal gebied (K60.-)
• appendix (K38.3)
• duodenum (K31.6)
• enterogenitaal, vrouwelijk (N82.2-N82.4)
• vesico-intestinaal (N32.1)

on
ly

K63.2

bij divertikelziekte van darm (K57.-)
perforatie (niet-traumatisch) van:
• appendix (K35.2),(K35.3)
• duodenum (K26.-)

se
s

K63.1

darmzweer

lp

ur

po

primair ulcus van dunne darm
Exclusie: colitis ulcerosa (K51.-)
ulcus (van):
• anus of rectum (K62.6)
• duodenum (K26.-)
• gastro-intestinaal (K28.-)
• gastrojejunaal (K28.-)
• jejunum (K28.-)
• peptisch, lokalisatie niet-gespecificeerd (K27.-)
enteroptose

K63.5

poliep van colon

adenomateuze colonpoliep (D12.6)
polyposis coli (D12.6)

io

Exclusie:

na

K63.4

overige gespecificeerde darmziekten

K63.9

darmziekte, niet-gespecificeerd

uc

K64

at

K63.8

aambei
als complicatie van:
• bevalling en kraambed (O87.2)
• zwangerschap (O22.4)

Fo
r

ed

Inclusie:
Exclusie:

hemorroïden en perianale veneuze trombose

K64.0

K64.1

hemorroïden, eerstegraads
stadium I hemorroïden
hemorroïden (bloedende) zonder uitwendige prolaps buiten anaal kanaal
hemorroïden, tweedegraads
stadium II hemorroïden
hemorroïden (bloedende) die prolaberen bij inspanning, maar zich spontaan
terugtrekken
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K64.2

hemorroïden, derdegraads
stadium III hemorroïden
hemorroïden (bloedende) die prolaberen bij inspanning en manuele repositie
vereisen, terug in het anaal kanaal
hemorroïden, vierdegraads

on
ly

K64.3

stadium IV hemorroïden
hemorroïden (bloedende) met geprolabeerd weefsel dat niet manueel reponeerbaar is
K64.4

resterende hemorroïdale 'skin tags'
huidplooi van anus
perianale veneuze trombose

se
s

K64.5

hemorroïden, overige gespecificeerd

K64.9

hemorroïden, niet-gespecificeerd

lp

hemorroïden (bloedende):
• NNO
• zonder vermelding van graad

ur

K64.8

po

perianaal hematoom

na

ziekten van peritoneum
(K65-K67)

peritonitis
Exclusie: peritonitis:
• aseptisch (T81.6)
• benigne paroxismaal (E85.0)
• chemisch (T81.6)
• door talk of andere corpora-aliena (T81.6)
• in vrouwelijk bekken (N73.3-N73.5)
• met of na:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.0)
• appendicitis (K35.-)
• divertikelziekte van darm (K57.-)
• neonataal (P78.0-P78.1)
• periodiek-familiaal (E85.0)
• puerperaal (O85)

Fo
r

ed

uc

at

io

K65

XI.32
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K65.0

acute peritonitis

K65.8

overige gespecificeerde peritonitis

na

lp

ur

chronische proliferatieve-peritonitis
mesenteriale:
• verzeping
• vetnecrose
peritonitis door:
• gal
• urine

po

se
s

on
ly

abces (van):
• abdominopelvicum
• mesenterium
• omentum
• peritoneum
• retrocecaal
• retroperitoneaal
• subfrenisch
• subhepatisch
peritonitis (acuut):
• gegeneraliseerd
• in mannelijk bekken
• subfrenisch
• suppuratief
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven

peritonitis, niet-gespecificeerd

K66

overige aandoeningen van peritoneum
peritoneale adhesies

adhesies (van):
• buik(wand)
• darmen
• diafragma
• maag
• mannelijk bekken
• mesenterium
• omentum
adhesieve strengen
Exclusie: adhesies [strengen]:
• in vrouwelijk bekken (N73.6)
• met darmobstructie (K56.5)

Fo
r

ed

uc

K66.0

ascites (R18)

at

Exclusie:

io

K65.9

K66.1

hemoperitoneum
Exclusie:

K66.2

traumatisch hemoperitoneum (S36.8)

retroperitoneale fibrose
ziekte van Ormond
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overige gespecificeerde aandoeningen van peritoneum

K66.9

aandoening van peritoneum, niet-gespecificeerd

K67*

aandoeningen van peritoneum bij elders geclassificeerde
infectieziekten

K67.0*

peritonitis door Chlamydia (A74.8†)

K67.1*

peritonitis door gonokokken (A54.8†)

K67.2*

peritonitis bij syfilis (A52.7†)

K67.3*

peritonitis bij tuberculose (A18.3†)

K67.8*

overige aandoeningen van peritoneum bij elders geclassificeerde
infectieziekten

se
s

po

geelzucht NNO (R17.0)
hemochromatose (E83.1)
syndroom van Reye (G93.7)
virushepatitis (B15-B19)
ziekte van Wilson (E83.1)

na

lp

Exclusie:

ur

ziekten van lever
(K70-K77)

alcoholische leverziekte

K70.0

alcoholische vetlever

K70.1

alcoholische hepatitis

K70.2

alcoholische leverfibrose en leversclerose

uc

at

io

K70

K70.3

alcoholische levercirrose

ed

alcoholische cirrose NNO

Fo
r

K70.4

K70.9

XI.34

on
ly

K66.8

alcoholische leverinsufficiëntie
alcoholische leverinsufficiëntie:
• NNO
• acuut
• chronisch
• met of zonder hepatisch coma
• subacuut

alcoholische leverziekte, niet-gespecificeerd
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K71

toxische leverziekte
Inclusie:

K71.0

on
ly

idiosyncratische (onvoorspelbare) leverziekte
door
toxische (voorspelbare) leverziekte
geneesmiddel
Exclusie: alcoholische leverziekte (K70.-)
syndroom van Budd-Chiari (I82.0)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
toxisch agens aan te geven

toxische leverziekte met galstuwing

K71.1

toxische leverziekte met levernecrose

se
s

galstuwing met beschadiging van levercellen
'pure' galstuwing

leverinsufficiëntie (acuut)(chronisch) door geneesmiddelen
toxische leverziekte met acute hepatitis

K71.3

toxische leverziekte met chronische persisterende-hepatitis

K71.4

toxische leverziekte met chronische lobulaire-hepatitis

K71.5

toxische leverziekte met chronische actieve-hepatitis

lp

ur

po

K71.2

toxische leverziekte met lupoïde hepatitis

toxische leverziekte met hepatitis, niet elders geclassificeerd

K71.7

toxische leverziekte met leverfibrose en levercirrose

K71.8

toxische leverziekte met overige leveraandoeningen

io

na

K71.6

uc

at

toxische leverziekte met:
• focale nodulaire-hyperplasie
• (lever)granulomen
• peliosis hepatis
• 'veno-occlusive disease' van lever

toxische leverziekte, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

K71.9

XI.35
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leverinsufficiëntie, niet elders geclassificeerd
Inclusie:

acute en subacute leverinsufficiëntie

lp

acute niet-virale hepatitis NNO
laat-optredende leverinsufficiëntie

ur

K72.0

po

se
s

Exclusie:

gele leveratrofie of leverdystrofie
hepatisch(e):
• coma NNO
• encefalopathie NNO (G94.3*)
hepatitis:
• fulminant
NEC, met leverinsufficiëntie
• maligne
lever(cel)necrose met leverinsufficiëntie
alcoholische leverinsufficiëntie (K70.4)
icterus van foetus en pasgeborene (P55-P59)
leverinsufficiëntie als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.8)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O26.6)
met toxische leverziekte (K71.1)
virushepatitis (B15-B19)

on
ly

K72

chronische leverinsufficiëntie

K72.9

leverinsufficiëntie, niet-gespecificeerd

K73

chronische hepatitis, niet elders geclassificeerd
hepatitis (chronisch):
• alcoholisch (K70.1)
• door geneesmiddel (K71.-)
• granulomateus NEC (K75.3)
• reactief, aspecifiek (K75.2)
• viraal (B15-B19)

uc

at

io

Exclusie:

na

K72.1

chronische persisterende-hepatitis, niet elders geclassificeerd

K73.1

chronische lobulaire-hepatitis, niet elders geclassificeerd

K73.2

chronische actieve-hepatitis, niet elders geclassificeerd

K73.8

overige gespecificeerde chronische hepatitis, niet elders geclassificeerd

K73.9

chronische hepatitis, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

K73.0

XI.36
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leverfibrose en levercirrose
Exclusie:

K74.0

leverfibrose

K74.1

leversclerose

K74.2

leverfibrose met leversclerose

K74.3

primaire biliaire-cirrose

on
ly

alcoholische leverfibrose (K70.2)
cardiale leversclerose (K76.1)
(lever)cirrose:
• alcoholisch (K70.3)
• congenitaal (P78.8)
met toxische leverziekte (K71.7)

se
s

K74

po

niet-suppuratieve destructieve-cholangitis, chronisch
secundaire biliaire-cirrose

K74.5

biliaire cirrose, niet-gespecificeerd

K74.6

overige gespecificeerde en niet-gespecificeerde levercirrose

na

io

(lever)cirrose:
• NNO
• cryptogeen
• gemengd type
• macronodulair
• micronodulair
• portaal
• postnecrotisch

lp

ur

K74.4

overige ontstekingsprocessen van lever

at

K75

chronische hepatitis NEC (K73.-)
hepatitis:
• acuut of subacuut,:
• NNO(B17.9)
• niet-viraal(K72.0)
• viraal (B15-B19)
toxische leverziekte (K71.-)

ed

uc

Exclusie:

Fo
r

K75.0

leverabces
leverabces (met):
• NNO
• cholangitis
• hematogeen
• lymfogeen
• pyleflebitis
Exclusie: cholangitis zonder leverabces (K83.0)
leverabces door amoeben (A06.4†, K77.0*)
pyleflebitis zonder leverabces (K75.1)

XI.37

HOOFDSTUK XI.
K75.1

flebitis van vena portae

K75.2

aspecifieke reactieve-hepatitis

K75.3

granulomateuze hepatitis, niet elders geclassificeerd

K75.4

auto-immuunhepatitis
lupoïde hepatitis NEC
overige gespecificeerde ontstekingsprocessen van lever

se
s

K75.8

niet-alcoholische steatohepatitis (NASH)
K75.9

ontstekingsproces van lever, niet-gespecificeerd

po

hepatitis NNO

overige leverziekten
Exclusie: alcoholische leverziekte (K70.-)
amyloïde degeneratie van lever (E85.-)
cysteuze leveraandoening (congenitaal) (Q44.6)
hepatomegalie NNO (R16.0)
toxische leverziekte (K71.-)
trombose van vena hepatica (I82.0)
trombose van vena portae (I81)

K76.0

vettige leverdegeneratie, niet elders geclassificeerd

na

lp

ur

K76

io

niet-alcoholische vetleverziekte
nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)
Exclusie: niet-alcoholische steatohepatitis (K75.8)
chronische passieve-leverstuwing

at

K76.1

uc

cardiale sclerose
'cirrhose cardiaque'

K76.2

ed

lever(cel)necrose met leverinsufficiëntie (K72.-)

leverinfarct

K76.4

peliosis hepatis

Fo
r

K76.3

K76.5

van lever

centrale hemorragische-levernecrose
Exclusie:

angiomatosis hepatica
'veno-occlusive disease' [VOD] van lever
Exclusie:

bij toxische leverziekte (K71.8)
syndroom van Budd-Chiari (I82.0)

K76.6

portale hypertensie

K76.7

hepatorenaal syndroom
Exclusie:

XI.38

na bevalling (O90.4)

on
ly

pyleflebitis
Exclusie: pyleflebitis met leverabces (K75.0)

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)
K76.8

overige gespecificeerde leverziekten

on
ly

enkelvoudige levercyste
focale nodulaire-hyperplasie van lever
hepatoptose
verworven intrahepatische vasculaire shunt
leverziekte, niet-gespecificeerd

K77*

leveraandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

K77.0*

leveraandoeningen bij elders geclassificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

leveraandoeningen bij elders geclassificeerde overige ziekten

na

levergranulomen bij:
• berylliose (J63.2†)
• sarcoïdose (D86.8†)

lp

K77.8*

ur

po

hepatitis (bij)(door):
• cytomegalovirus (B25.1†)
• herpesvirus [herpes simplex] (B00.8†)
• Toxoplasma (B58.1†)
leverabces door amoeben (A06.4†)
syfilitische leverziekte (A52.7†)
portale hypertensie bij schistosomiasis (B65.-†)
schistosomiasis van lever en milt (B65.-†)

se
s

K76.9

io

aandoeningen van galblaas, galwegen en pancreas
(K80-K87)
cholelithiasis

K80.0

galblaassteen met acute cholecystitis

at

K80

uc

aandoeningen geclassificeerd onder K80.2 met acute cholecystitis

K80.1

galblaassteen met overige cholecystitis

ed

aandoeningen geclassificeerd onder K80.2 met cholecystitis (chronisch)
cholecystitis met cholelithiasis NNO

Fo
r

K80.2

K80.3

galblaassteen zonder cholecystitis
cholecystolithiasis
cholelithiasis
galsteen (geïmpacteerd) van:
• ductus cysticus
• galblaas
koliek (recidiverend) van galblaas

niet-gespecificeerd of zonder cholecystitis

steen van galweg met cholangitis
aandoeningen geclassificeerd onder K80.5 met cholangitis

XI.39
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K80.4

steen van galweg met cholecystitis
aandoeningen geclassificeerd onder K80.5 met cholecystitis (en cholangitis)
steen van galweg zonder cholangitis of cholecystitis

K80.8

overige cholelithiasis

K81

cholecystitis
Exclusie:

niet-gespecificeerd of zonder cholangitis of
cholecystitis

met cholelithiasis (K80.-)

acute cholecystitis

po

K81.0

on
ly

choledocholithiasis
galsteen (geïmpacteerd) van:
• galweg NNO
• ductus choledochus
• ductus hepaticus
koliek (recidiverend) van galweg

se
s

K80.5

ur

abces van galblaas
angiocholecystitis
cholecystitis:
• emfysemateus (acuut)
• gangreneus
• suppuratief
empyeem van galblaas
gangreen van galblaas

na

lp

zonder stenen

chronische cholecystitis

K81.8

overige gespecificeerde cholecystitis

K81.9

cholecystitis, niet-gespecificeerd

K82

overige ziekten van galblaas
Exclusie: niet opkomen van galblaas (R93.2)
postcholecystectomiesyndroom (K91.5)

uc

at

io

K81.1

obstructie van galblaas

Fo
r

ed

K82.0

K82.1

K82.2

occlusie
stenose
strictuur
Exclusie:

van ductus cysticus of galblaas, zonder stenen
met cholelithiasis (K80.-)

hydrops van galblaas
mucokèle van galblaas
perforatie van galblaas
ruptuur van ductus cysticus of galblaas

K82.3

fistel van galblaas
cholecystocolische
cholecystoduodenale

XI.40

fistel

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)

K82.4

cholesterose van galblaas
aardbeigalblaas

adhesies
atrofie
cyste
dyskinesie
hypertrofie
niet functioneren
ulcus

van ductus cysticus of galblaas

K82.9

ziekte van galblaas, niet-gespecificeerd

K83

overige ziekten van galwegen
Exclusie:

po

hieronder vermelde aandoeningen, indien tevens betrokkenheid van:
• ductus cysticus (K81-K82)
• galblaas (K81-K82)
postcholecystectomiesyndroom (K91.5)

ur

K83.0

on
ly

overige gespecificeerde ziekten van galblaas

se
s

K82.8

cholangitis

uc

at

io

na

lp

cholangitis:
• NNO
• opstijgend
• primair
• recidiverend
• scleroserend
• secundair
• stenoserend
• suppuratief
Exclusie: cholangitis met choledocholithiasis (K80.3-K80.4)
niet-suppuratieve destructieve-cholangitis, chronisch (K74.3)
leverabces met cholangitis (K75.0)

K83.1

obstructie van galweg

ed

occlusie
stenose
strictuur
Exclusie:

Fo
r

K83.2

K83.3

van galweg zonder stenen
met cholelithiasis (K80.-)

perforatie van galweg
ruptuur van galweg
fistel van galweg
choledochoduodenale fistel

K83.4

spasme van sfincter van Oddi

K83.5

cyste van galweg

XI.41
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overige gespecificeerde ziekten van galwegen
adhesies
atrofie
hypertrofie
ulcus

van galweg

K83.9

ziekte van galwegen, niet-gespecificeerd

K85

acute pancreatitis

idiopathische acute-pancreatitis

K85.1

acute pancreatitis door gal
galsteen pancreatitis

lp

K85.0

ur

po

se
s

abces van pancreas
necrose van pancreas:
• acuut
• infectieus
pancreatitis:
• NNO
• acuut (recidiverend)
• hemorragisch
• subacuut
• suppuratief

on
ly

K83.8

acute pancreatitis door alcohol

K85.3

acute pancreatitis door geneesmiddelen

na

K85.2

at

io

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
overige vormen van acute pancreatitis

K85.9

acute pancreatitis, niet-gespecificeerd

K86

overige ziekten van pancreas

uc

K85.8

ed

Exclusie:

eilandceltumor (van pancreas) (D13.7)
cystische fibrose van pancreas (E84.-)
pancreas-steatorroe (K90.3)

chronische pancreatitis door alcohol

K86.1

overige chronische pancreatitis

Fo
r

K86.0

K86.2

XI.42

chronische pancreatitis:
• NNO
• infectieus
• met relaps
• recidiverend
cyste van pancreas

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)
K86.3

pseudocyste van pancreas

K86.8

overige gespecificeerde ziekten van pancreas

se
s

on
ly

atrofie
cirrose
van pancreas
fibrose
stenen
pancreas:
• infantilisme
• necrose:
• NNO
• aseptisch
• vet
ziekte van pancreas, niet-gespecificeerd

K87*

aandoeningen van galblaas, galwegen en pancreas bij elders
geclassificeerde ziekten

K87.0*

aandoeningen van galblaas en galwegen bij elders geclassificeerde ziekten

K87.1*

aandoeningen van pancreas bij elders geclassificeerde ziekten

na

lp

pancreatitis (bij)(door):
• bof (B26.3†)
• cytomegalovirus (B25.2†)

ur

po

K86.9

K90

io

overige ziekten van spijsverteringsstelsel
(K90-K93)
intestinale malabsorptie

na gastro-intestinale chirurgie (K91.2)

coeliakie

uc

K90.0

at

Exclusie:

ed

glutenenteropathie
idiopathische steatorroe
niet-tropische spruw

Fo
r

K90.1

K90.2

K90.3

tropische spruw
spruw NNO
tropische steatorroe

blinde-lissyndroom, niet elders geclassificeerd
blind loop syndrome NNO
Exclusie: blinde-lissyndroom:
• congenitaal (Q43.8)
• postoperatief (K91.2)
pancreas-steatorroe

XI.43
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malabsorptie door intolerantie, niet elders geclassificeerd
malabsorptie door intolerantie voor:
• eiwitten
• koolhydraten
• vetten
• zetmeel
Exclusie: glutenenteropathie (K90.0)
lactose-intolerantie (E73.-)
K90.8

overige gespecificeerde vormen van malabsorptie

se
s

ziekte van Whipple (M14.8*)

on
ly

K90.4

K90.9

malabsorptie, niet-gespecificeerd

K91

aandoeningen van spijsverteringsstelsel na medische verrichting, niet
elders geclassificeerd

po

colitis na bestraling (K52.0)
gastro-enteritis na bestraling (K52.0)
proctitis na bestraling (K62.7)
gastrojejunaal ulcus (K28.-)

ur

Exclusie:

braken na gastro-intestinale chirurgie

K91.1

syndromen na maagchirurgie

lp

K91.0

postoperatieve malabsorptie, niet elders geclassificeerd

io

K91.2

na

dumping syndrome
postgastrectomiesyndroom
postvagotomiesyndroom

at

postoperatief blinde-lissyndroom [blind loop syndrome]
Exclusie: osteomalacie bij volwassenen (M83.2)
als gevolg van malabsorptie
postoperatieve osteoporose (M81.3)
postoperatieve darmobstructie

K91.4

slecht functionerend colostoma en enterostoma

ed

uc

K91.3

postcholecystectomiesyndroom

K91.8

overige gespecificeerde aandoeningen van spijsverteringsstelsel na
medische verrichting, niet elders geclassificeerd

Fo
r

K91.5

K91.9

aandoening van spijsverteringsstelsel na medische verrichting, nietgespecificeerd

K92

overige ziekten van spijsverteringsstelsel
Exclusie:

K92.0

XI.44

gastro-intestinale bloeding bij pasgeborene (P54.0-P54.3)

haematemesis

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL (K00-K93)
melena
Exclusie:
K92.2

occult bloed in ontlasting (R19.5)

gastro-intestinale bloeding, niet-gespecificeerd
bloeding:
• darm NNO
• maag NNO
Exclusie: acute hemorragische-gastritis (K29.0)
bloeding van anus en rectum (K62.5)
met ulcus pepticum (K25-K28)

on
ly

K92.1

overige gespecificeerde ziekten van spijsverteringsstelsel

K92.9

ziekte van spijsverteringsstelsel, niet-gespecificeerd

K93*

aandoeningen van overige spijsverteringsorganen bij elders
geclassificeerde ziekten

K93.0*

tuberculeuze aandoeningen van darmen, peritoneum en mesenteriale klieren
(A18.3†)

ur

Exclusie:

po

se
s

K92.8

tuberculeuze peritonitis (K67.3*)

megacolon bij ziekte van Chagas (B57.3†)

K93.8*

aandoeningen van overige gespecificeerde spijsverteringsorganen bij elders
geclassificeerde ziekten

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

K93.1*

XI.45

Fo
r
io

at

uc

ed

se
s

po

ur

lp

na

on
ly

HOOFDSTUK XI.

XI.46

ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (L00-L99)

XII. Ziekten van huid en subcutis (L00-L99)
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode
(P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)
complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (O00-O99)
congenitale afwijkingen, misvormingen, en chromosoomafwijkingen
(Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
nieuwvormingen (C00-D48)
reticulosis lipomelanica (I89.8)
symptomen, afwijkende klinische-bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)
systeemziekten van bindweefsel (M30-M36)

po

se
s

on
ly

Exclusie:

io

na

lp

ur

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
L00-L08 infecties van huid en subcutis
L10-L14 bulleuze dermatosen
L20-L30 dermatitis en eczeem
L40-L45 papulosquameuze dermatosen
L50-L54 urticaria en erytheem
L55-L59 aandoeningen van huid en subcutis verband houdend
met straling
L60-L75 aandoeningen van huidadnexen
L80-L99 overige aandoeningen van huid en subcutis

Fo
r

ed

uc

at

Asterisk-categorieën in dit hoofdstuk zijn
L14* bulleuze dermatosen bij elders geclassificeerde ziekten
L45* papulosquameuze dermatosen bij elders geclassificeerde ziekten
L54* erytheem bij elders geclassificeerde ziekten
L62* nagelaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
L86* keratodermie bij elders geclassificeerde ziekten
L99* overige aandoeningen van huid en subcutis bij elders geclassificeerde ziekten

XII.1

HOOFDSTUK XII.

infecties van huid en subcutis
(L00-L08)
Exclusie:

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

granuloma pyogenicum (L98.0)
herpes zoster (B02.-)
hordeolum (H00.0)
infectieus eczeem (L30.3)
lokale infecties van huid, geclassificeerd in Hoofdstuk I, zoals:
• erysipelas (A46)
• erysipeloïd (A26.-)
• herpesvirus [herpes simplex] infectie (B00.-)
• herpesvirus [herpes simplex] infectie, anogenitaal (A60.-)
• molluscum contagiosum (B08.1)
• pediculose, acariasis en overige infestaties (B85-B89)
• schimmels (B35-B49)
• virale wratten (B07)
panniculitis (van)(bij):
• NNO (M79.3)
• hals en rug (M54.0)
• lupus (L93.2)
• recidiverend [Weber-Christian] (M35.6)
perlèche (door):
• NNO (K13.0)
• candidiasis (B37.-)
• riboflavinedeficiëntie (E53.0)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens aan te
geven
L00

'scalded skin syndrome' door stafylokokken

L01

uc

at

pemphigus neonatorum
ziekte van Ritter von Rittershain
Exclusie: toxische epidermale-necrolyse [Lyell] (L51.2)
impetigo

ed

Exclusie:

L01.0

impetigo herpetiformis (L40.1)
pemphigus neonatorum (L00)

impetigo [elk organisme][elke lokalisatie]

Fo
r

impetigo van Bockhart

L01.1

impetiginisatie van andere dermatosen

L02

huidabces, furunkel en karbunkel
Inclusie: furunkulose
steenpuist
Exclusie: anaal en rectaal gebied (K61.-)
geslachtsorganen (uitwendig):
• mannelijk (N48.2, N49.-)
• vrouwelijk (N76.4)

XII.2
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Exclusie:

hoofd [elk deel, behalve aangezicht] (L02.8)
mond (K12.2)
neus (J34.0)
ooglid (H00.0)
oor, uitwendig (H60.0)
orbita (H05.0)
submandibulair (K12.2)
traanklier (H04.0)
traanwegen (H04.3)

L02.1

huidabces, furunkel en karbunkel van hals

L02.2

huidabces, furunkel en karbunkel van romp

bilstreek
Exclusie:
L02.4

sinus pilonidalis met abces (L05.0)

huidabces, furunkel en karbunkel van extremiteit

at

heup
oksel
schouder

huidabces, furunkel en karbunkel van overige gespecificeerde lokalisaties

uc

L02.8

na

huidabces, furunkel en karbunkel van bil

io

L02.3

lp

ur

po

borstwand
buikwand
lies
navel
perineum
rug [elk deel, behalve bil]
Exclusie: heup (L02.4)
mamma (N61)
omfalitis van pasgeborene (P38)

on
ly

huidabces, furunkel en karbunkel van aangezicht

se
s

L02.0

hoofd [elk deel, behalve aangezicht]
schedelhuid

huidabces, furunkel en karbunkel, niet-gespecificeerd

ed

L02.9

Fo
r

furunkulose NNO

XII.3
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L03.0

acute lymfangitis
cellulitis van:
• anaal en rectaal gebied (K61.-)
• mond (K12.2)
• neus (J34.0)
• ooglid (H00.0)
• traanapparaat (H04.3)
• uitwendige gehoorgang (H60.1)
• uitwendige geslachtsorganen:
• mannelijk (N48.2, N49.-)
• vrouwelijk (N76.4)
eosinofiele cellulitis [Wells] (L98.3)
febriele neutrofiele dermatose [Sweet] (L98.2)
lymfangitis (chronisch)(subacuut) (I89.1)

cellulitis van vinger en teen

lp

ur

nagelinfectie
onychia
panaritium
paronychia
perionychia
L03.1

se
s

Inclusie:
Exclusie:

cellulitis van overige delen van extremiteit

na

heup
oksel
schouder

cellulitis van aangezicht

L03.3

cellulitis van romp

at

io

L03.2

ed

uc

borstwand
buikwand
lies
navel
perineum
rug [elk deel]
Exclusie: omfalitis van pasgeborene (P38)

Fo
r

L03.8

L03.9

XII.4

cellulitis van overige gespecificeerde lokalisaties
hoofd [elk deel, behalve aangezicht]
schedelhuid
cellulitis, niet-gespecificeerd

on
ly

cellulitis

po

L03
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L04

acute lymfadenitis
Inclusie:

abces (acuut)
van elke lymfeklier, behalve mesenteriaal
lymfadenitis, acuut
lymfadenitis:
• NNO (I88.9)
• chronisch of subacuut, behalve mesenteriaal (I88.1)
• mesenteriaal, niet-specifiek (I88.0)
vergrote lymfeklieren (R59.-)
ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot
gegeneraliseerde lymfadenopathie (B23.1)

on
ly

Exclusie:

acute lymfadenitis van aangezicht, hoofd en hals

L04.1

acute lymfadenitis van romp

L04.2

acute lymfadenitis van bovenste extremiteit

po

oksel
schouder

acute lymfadenitis van onderste extremiteit

ur

L04.3

se
s

L04.0

heup

acute lymfadenitis van overige gespecificeerde lokalisaties

L04.9

acute lymfadenitis, niet-gespecificeerd

L05

sinus pilonidalis

na

lp

L04.8

cyste
fistel
sinus

coccygeaal of pilonidaal

at

io

Inclusie:

sinus pilonidalis met abces

L05.9

sinus pilonidalis zonder abces

uc

L05.0

sinus pilonidalis NNO

overige lokale infecties van huid en subcutis

ed

L08

Fo
r

L08.0

pyodermie
dermatitis:
• gangreneus
• purulent
• septisch
• suppuratief
Exclusie: pyoderma gangraenosum (L88)

L08.1

erythrasma

L08.8

overige gespecificeerde lokale-infecties van huid en subcutis

L08.9

lokale infectie van huid en subcutis, niet-gespecificeerd

XII.5

HOOFDSTUK XII.

Exclusie:

pemphigus
Exclusie:

pemphigus neonatorum (L00)

pemphigus vulgaris

L10.1

pemphigus vegetans

L10.2

pemphigus foliaceus

L10.3

Braziliaanse pemphigus [fogo selvagem]

L10.4

pemphigus erythematosus

L10.5

ur

syndroom van Senear-Usher

po

L10.0

se
s

L10

benigne familiale-pemphigus [Hailey-Hailey] (Q82.8)
'scalded skin syndrome' door stafylokokken (L00)
toxische epidermale-necrolyse [Lyell] (L51.2)

on
ly

bulleuze dermatosen
(L10-L14)

door geneesmiddel geïnduceerde pemphigus

lp

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
overige gespecificeerde vormen van pemphigus

L10.9

pemphigus, niet-gespecificeerd

L11

overige acantholytische dermatosen

L11.0

verworven keratosis follicularis

at

io

na

L10.8

Exclusie:

keratosis follicularis (congenitaal) [Darier-White] (Q82.8)

voorbijgaande acantholytische dermatose [Grover]

L11.8

overige gespecificeerde acantholytische dermatosen

ed

uc

L11.1

acantholytische dermatose, niet-gespecificeerd

L12

pemfigoïd

Fo
r

L11.9

parapemphigus
Exclusie: herpes gestationis (O26.4)
impetigo herpetiformis (L40.1)

L12.0

bulleus pemfigoïd

L12.1

cicatricieel pemfigoïd
benigne pemfigoïd van slijmvliezen

XII.6

ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (L00-L99)
L12.2

chronische bulleuze ziekte op kinderleeftijd
juveniele dermatitis herpetiformis
verworven epidermolysis bullosa
Exclusie:

epidermolysis bullosa (congenitaal) (Q81.-)

overige gespecificeerde vormen van pemfigoïd

L12.9

pemfigoïd, niet-gespecificeerd

L13

overige bulleuze dermatosen

L13.0

dermatitis herpetiformis

se
s

L12.8

ziekte van Duhring
L13.1

subcorneale pustuleuze dermatitis

po

ziekte van Sneddon-Wilkinson

on
ly

L12.3

overige gespecificeerde bulleuze dermatosen

L13.9

bulleuze dermatose, niet-gespecificeerd

L14*

bulleuze dermatosen bij elders geclassificeerde ziekten

na

dermatitis en eczeem
(L20-L30)

lp

ur

L13.8

ed

uc

at

io

In dit blok worden de termen dermatitis en eczeem volledig synoniem gebruikt.
Exclusie: aandoeningen van huid en subcutis verband houdend met straling (L55-L59)
chronische granulomateuze ziekte (van kinderleeftijd) (D71)
dermatitis (door):
• droge huid (L85.3)
• factitia (L98.1)
• gangraenosa (L08.0)
• herpetiformis (L13.0)
• perioralis (L71.0)
• veneuze stuwing (I83.1-I83.2)

Fo
r

L20

L20.0

atopisch eczeem
constitutioneel eczeem
Exclusie: neurodermatitis circumscripta (L28.0)

prurigo van Besnier

XII.7

HOOFDSTUK XII.
L20.8

overige gespecificeerde vormen van atopisch-eczeem

atopisch eczeem, niet-gespecificeerd

L21

seborroïsch eczeem
Exclusie:

L21.0

se
s

L20.9

on
ly

eczeem:
• flexurarum NEC
• infantiel (acuut)(chronisch)
• intrinsiek (allergisch)
neurodermatitis:
• atopisch
• disseminata

infectieus eczeem (L30.3)

seborrhoea capitis

po

crusta lactea
infantiel seborroïsch-eczeem

L21.8

overige gespecificeerde vormen van seborroïsch eczeem

L21.9

seborroïsch eczeem, niet-gespecificeerd

L22

luiereczeem

lp

ur

L21.1

io

na

luierdermatitis
luiererytheem
luieruitslag
psoriasiforme luieruitslag

allergisch contacteczeem
Inclusie: allergische contactdermatitis
Exclusie: aandoeningen van huid en subcutis verband houdend met straling
(L55-L59)
allergie NNO (T78.4)
dermatitis perioralis (L71.0)
eczeem (van)(door):
• NNO (L30.9)
• contact NNO (L25.9)
• ingenomen stoffen (L27.-)
• irritatief contact (L24.-)
• luier (L22)
• ooglid (H01.1)
• uitwendig oor (H60.5)

Fo
r

ed

uc

at

L23

L23.0

allergisch contacteczeem door metalen
chroom
nikkel

L23.1

XII.8

allergisch contacteczeem door lijmstoffen

ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (L00-L99)
L23.2

allergisch contacteczeem door cosmetica

L23.3

allergisch contacteczeem door geneesmiddelen in contact met huid
Exclusie:

L23.4

allergisch contacteczeem door kleurstoffen

L23.5

allergisch contacteczeem door overige chemische-producten

allergisch contacteczeem door voedsel in contact met huid
Exclusie:

po

L23.6

se
s

cement
insecticide
plastic
rubber

on
ly

allergische reactie NNO op geneesmiddelen (T88.7)
eczeem door ingenomen geneesmiddelen (L27.0-L27.1)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

eczeem door ingenomen voedsel (L27.2)

allergisch contacteczeem door planten, behalve voedsel

L23.8

allergisch contacteczeem door overige gespecificeerde agentia

L23.9

allergisch contacteczeem, oorzaak niet-gespecificeerd

lp

ur

L23.7

irritatief contacteczeem
Inclusie:

Fo
r

ed

uc

at

Exclusie:

irritatieve contactdermatitis
ortho-ergisch contacteczeem
aandoeningen van huid en subcutis verband houdend met straling
(L55-L59)
allergie NNO (T78.4)
dermatitis perioralis (L71.0)
eczeem (van)(door):
• NNO (L30.9)
• contact NNO (L25.9)
• contactallergisch (L23.-)
• ingenomen stoffen (L27.-)
• luier (L22.-)
• ooglid (H01.1)
• uitwendig oor (H60.5)

io

L24

na

allergisch contacteczeem NNO

L24.0

irritatief contacteczeem door detergentia

L24.1

irritatief contacteczeem door oliën en vetten

XII.9

HOOFDSTUK XII.
L24.2

irritatief contacteczeem door oplosmiddelen

on
ly

oplosmiddelen:
• chloorverbinding
• cyclohexaan
• ester
• glycol
• keton
• koolwaterstof
irritatief contacteczeem door cosmetica

L24.4

irritatief contacteczeem door geneesmiddelen in contact met huid

se
s

L24.3

Exclusie:

L24.5

po

allergische reactie NNO op geneesmiddelen (T88.7)
eczeem door ingenomen geneesmiddelen (L27.0-L27.1)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

irritatief contacteczeem door overige chemische-producten

L24.6

ur

cement
insecticide

irritatief contacteczeem door voedsel in contact met huid
Exclusie:

lp

eczeem door ingenomen voedsel (L27.2)

irritatief contacteczeem door planten, behalve voedsel

L24.8

irritatief contacteczeem door overige gespecificeerde agentia

na

L24.7

kleurstoffen

irritatief contacteczeem, oorzaak niet-gespecificeerd

io

L24.9

at

irritatief contacteczeem NNO
irritatieve contactdermatitis NNO

niet-gespecificeerd contacteczeem

uc

L25

Fo
r

ed

Inclusie:
Exclusie:

L25.0

XII.10

niet-gespecificeerde contactdermatitis
aandoeningen van huid en subcutis verband houdend met straling
(L55-L59)
allergie NNO (T78.4)
dermatitis perioralis (L71.0)
eczeem (van)(door):
• NNO (L30.9)
• contactallergisch (L23.-)
• ingenomen stoffen (L27.-)
• irritatief contact (L24.-)
• ooglid (H01.1)
• uitwendig oor (H60.5)

niet-gespecificeerd contacteczeem door cosmetica

ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (L00-L99)
L25.1

niet-gespecificeerd contacteczeem door geneesmiddelen in contact
met huid
Exclusie:

on
ly

allergische reactie NNO op geneesmiddelen (T88.7)
eczeem door ingenomen geneesmiddelen (L27.0-L27.1)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

L25.2

niet-gespecificeerd contacteczeem door kleurstoffen

L25.3

niet-gespecificeerd contacteczeem door overige chemische-producten

L25.4

se
s

cement
insecticide

niet-gespecificeerd contacteczeem door voedsel in contact met huid
Exclusie:

eczeem door ingenomen voedsel (L27.2)

niet-gespecificeerd contacteczeem door planten, behalve voedsel

L25.8

niet-gespecificeerd contacteczeem door overige gespecificeerde agentia

L25.9

niet-gespecificeerd contacteczeem, oorzaak niet-gespecificeerd

L26

dermatitis exfoliativa

lp

contactdermatitis (beroeps) NNO
contacteczeem (beroeps) NNO

ur

po

L25.5

na

pityriasis van Hebra
Exclusie: ziekte van Ritter von Rittershain (L00)
eczeem door ingenomen stoffen

allergie NNO (T78.4)
contacteczeem (L23-L25)
geneesmiddel:
• fotoallergische reactie (L56.1)
• fototoxische reactie (L56.0)
ongewenst:
• gevolg NNO van geneesmiddelen (T88.7)
• voedselreactie, behalve eczeem (T78.0-T78.1)
urticaria (L50.-)

ed

uc

at

Exclusie:

io

L27

Fo
r

L27.0

L27.1

L27.2

gegeneraliseerde huideruptie door geneesmiddelen
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

gelokaliseerde huideruptie door geneesmiddelen
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
eczeem door ingenomen voedsel
Exclusie:

L27.8

eczeem door voedsel in contact met huid (L23.6, L24.6, L25.4)

eczeem door overige gespecificeerde ingenomen-stoffen

XII.11

HOOFDSTUK XII.
L27.9

eczeem door niet-gespecificeerde ingenomen-stof

L28

lichen simplex chronicus en prurigo

L28.0

lichen simplex chronicus [Vidal]

L28.1

prurigo nodularis

L28.2

overige vormen van prurigo

on
ly

lichen NNO
neurodermatitis circumscripta

po

pruritus
Exclusie:

neurotische excoriatie (L98.1)
psychogene pruritus (F45.8)

ur

L29

se
s

prurigo:
• NNO
• mitis
• Hebra
urticaria papulosa

pruritus ani

L29.1

pruritus scroti

L29.2

pruritus vulvae

L29.3

anogenitale pruritus, niet-gespecificeerd

L29.8

overige gespecificeerde pruritus

L29.9

pruritus, niet-gespecificeerd

at

io

na

lp

L29.0

jeuk NNO

overig eczeem

uc

L30

ed

Exclusie:

eczeem (door):
• contact (L23-L25)
• droge huid (L85.3)
• veneuze stuwing (I83.1-I83.2)
parapsoriasis 'en plaques', kleine-plaquetype (L41.3)

nummulair eczeem

L30.1

dyshidrotisch eczeem [pompholyx]

L30.2

cutane autosensibilisatie

Fo
r

L30.0

candidide [levuride]
dermatofytide
eczematide

XII.12

ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (L00-L99)
L30.3

infectieus eczeem

L30.4

intertrigineus eczeem

L30.5

pityriasis alba

L30.8

overige gespecificeerde vormen van eczeem

L30.9

eczeem, niet-gespecificeerd

on
ly

infectieuze (eczematoïde) dermatitis

se
s

dermatitis NNO

L40

psoriasis

L40.0

psoriasis vulgaris

po

papulosquameuze dermatosen
(L40-L45)

gegeneraliseerde 'psoriasis pustulosa'

na

impetigo herpetiformis
ziekte van Zumbusch

lp

L40.1

ur

nummulaire psoriasis
psoriasis 'en plaques'

acrodermatitis continua

L40.3

pustulosis palmaris et plantaris

L40.4

psoriasis guttata

L40.5†

psoriasis arthropathica (M07.0-M07.3*, M09.0*)

uc

at

io

L40.2

L40.8

overige gespecificeerde vormen van psoriasis

ed

psoriasis inversa
psoriasis van gewrichtsplooien

psoriasis, niet-gespecificeerd

L41

parapsoriasis

Fo
r

L40.9

L41.0

Exclusie:

poikiloderma vasculare atrophicans (L94.5)

pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
ziekte van Mucha-Habermann

L41.1

pityriasis lichenoides chronica

L41.3

parapsoriasis 'en plaques', kleine-plaquetype

L41.4

parapsoriasis 'en plaques', grote-plaquetype

XII.13

HOOFDSTUK XII.
parapsoriasis retiformis

L41.8

overige gespecificeerde vormen van parapsoriasis

L41.9

parapsoriasis, niet-gespecificeerd

L42

pityriasis rosea

L43

lichen planus

on
ly

L41.5

hypertrofische 'lichen planus'

L43.1

bulleuze 'lichen planus'

L43.2

lichenoïde geneesmiddelreactie

po

L43.0

se
s

lichen ruber planus
Exclusie: lichen planopilaris (L66.1)

L43.3

ur

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
subacute (actieve) 'lichen planus'

lp

lichen planus tropicus

overige gespecificeerde vormen van lichen planus

L43.9

lichen planus, niet-gespecificeerd

L44

overige papulosquameuze-dermatosen

L44.0

pityriasis rubra pilaris

L44.1

lichen nitidus

L44.2

lichen striatus

uc

at

io

na

L43.8

lichen ruber moniliformis

L44.4

acrodermatitis papulosa infantum [Giannotti-Crosti]

L44.8

overige gespecificeerde papulosquameuze-dermatosen

L44.9

papulosquameuze dermatose, niet-gespecificeerd

L45*

papulosquameuze dermatosen bij elders geclassificeerde ziekten

Fo
r

ed

L44.3

XII.14

ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (L00-L99)

urticaria en erytheem
(L50-L54)

Exclusie:

allergisch contacteczeem (L23.-)
angioneurotisch oedeem (T78.3)
hereditair angio-oedeem (E88.0)
Quincke-oedeem (T78.3)
urticaria:
• door zonnestraling (L56.3)
• neonatorum (P83.8)
• papulosa (L28.2)
• pigmentosa (Q82.2)
• reuzen (T78.3)
• serum (T80.6)

se
s

urticaria

po

L50

Lyme-ziekte (A69.2)
rosacea (L71.-)

on
ly

Exclusie:

allergische urticaria

L50.1

idiopathische urticaria

L50.2

urticaria door koude en warmte

L50.3

dermatografische urticaria
urticaria factitia

na

lp

ur

L50.0

urticaria door vibratie

L50.5

cholinergische urticaria

L50.6

contact urticaria

uc

at

io

L50.4

L50.8

overige gespecificeerde vormen van urticaria

ed

urticaria:
• chronisch
• periodiek recidiverend

Fo
r

L50.9

urticaria, niet-gespecificeerd

L51

erythema exsudativum multiforme

L51.0

niet-bulleus 'erythema exsudativum multiforme'

L51.1

bulleus 'erythema exsudativum multiforme'
syndroom van Stevens-Johnson

L51.2

toxische epidermale-necrolyse [Lyell]

XII.15

HOOFDSTUK XII.
overige gespecificeerde vormen van 'erythema exsudativum multiforme'

L51.9

'erythema exsudativum multiforme', niet-gespecificeerd

L52

erythema nodosum

L53

overige erythemateuze dermatosen

L53.0

erytheem:
• ab igne (L59.0)
• door uitwendig agens in contact met huid (L23-L25)
• intertrigo (L30.4)

se
s

Exclusie:

on
ly

L51.8

toxisch erytheem

po

Exclusie: toxisch erytheem van pasgeborene (P83.1)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om uitwendig
agens aan te geven
erythema annulare centrifugum

L53.2

erythema marginatum

L53.3

overig chronisch 'erythema figuratum'

L53.8

overige gespecificeerde erythemateuze-dermatosen

L53.9

erythemateuze dermatose, niet-gespecificeerd

na

lp

ur

L53.1

erytheem NNO
erytrodermie NNO

erytheem bij elders geclassificeerde ziekten

L54.0*

'erythema marginatum' bij acuut reuma (I00)

L54.8*

erytheem bij elders geclassificeerde overige ziekten

uc

at

io

L54*

ed

aandoeningen van huid en subcutis verband houdend
met straling
(L55-L59)
zonnebrand

L55.0

eerstegraads zonnebrand

L55.1

tweedegraads zonnebrand

L55.2

derdegraads zonnebrand

L55.8

overige gespecificeerde zonnebrand

L55.9

zonnebrand, niet-gespecificeerd

Fo
r

L55

XII.16

ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (L00-L99)

L56

overige acute-huidveranderingen door ultraviolette straling

L56.0

fototoxische reactie door geneesmiddel
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
fotoallergische reactie door geneesmiddel

on
ly

L56.1

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
fotocontactdermatitis [berlockdermatitis]

L56.3

urticaria door zonnestraling

L56.4

polymorfe lichteruptie

L56.8

overige gespecificeerde acute-huidveranderingen door ultraviolette straling

L56.9

acute huidverandering door ultraviolette straling, niet-gespecificeerd

L57

huidveranderingen door chronische blootstelling aan niet-ioniserende
straling

L57.0

keratosis actinica

lp

na

keratose:
• NNO
• door zonnestraling
• seniel

ur

po

se
s

L56.2

actinisch reticuloïd

L57.2

cutis rhomboidalis nuchae

L57.3

poikilodermie van Civatte

uc

at

io

L57.1

L57.4

cutis laxa senilis

ed

elastosis senilis

actinisch granuloom

L57.8

overige gespecificeerde huidveranderingen door chronische blootstelling aan
niet-ioniserende straling

Fo
r

L57.5

dermatitis door zonnestraling
landmanshuid
zeemanshuid

L57.9

huidveranderingen door chronische blootstelling aan niet-ioniserende
straling, niet-gespecificeerd

L58

radiodermatitis

L58.0

acute radiodermatitis

XII.17

HOOFDSTUK XII.
chronische radiodermatitis

L58.9

radiodermatitis, niet-gespecificeerd

L59

overige aandoeningen van huid en subcutis verband houdend met
straling

L59.0

erythema caloricum [erythema ab igne]

L59.8

overige gespecificeerde aandoeningen van huid en subcutis verband
houdend met straling

L59.9

aandoening van huid en subcutis verband houdend met straling, nietgespecificeerd

nagelaandoeningen
Exclusie:

se
s

horlogeglasnagels (R68.3)
onychia en paronychia (L03.0)

ingegroeide nagel

L60.1

onycholyse

L60.2

onychogryfose

L60.3

onychodystrofie

L60.4

lijnen van Beau

uc

at

io

na

L60.0

lp

L60

congenitale misvormingen van huidadnexen (Q84.-)

ur

Exclusie:

po

aandoeningen van huidadnexen
(L60-L75)

on
ly

L58.1

gele-nagelssyndroom

L60.8

overige gespecificeerde nagelaandoeningen

ed

L60.5

nagelaandoening, niet-gespecificeerd

L62*

nagelaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

Fo
r

L60.9

L62.0*

horlogeglasnagel bij pachydermoperiostose (M89.4†)

L62.8*

nagelaandoeningen bij elders geclassificeerde overige ziekten

L63

alopecia areata

L63.0

alopecia (capitis) totalis

L63.1

alopecia universalis

XII.18

L63.2

ophiasis

L63.8

overige gespecificeerde vormen van alopecia areata

L63.9

alopecia areata, niet-gespecificeerd

L64

alopecia androgenetica
Inclusie:

L64.0

kaalheid volgens mannelijk patroon

door geneesmiddel geïnduceerde alopecia androgenetica

on
ly

ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (L00-L99)

se
s

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
overige gespecificeerde vormen van alopecia androgenetica

L64.9

alopecia androgenetica, niet-gespecificeerd

L65

overig haarverlies zonder littekenvorming

po

L64.8

ur

Exclusie: trichotillomanie (F63.3)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
telogeen effluvium

L65.1

anageen effluvium

L65.2

alopecia mucinosa

L65.8

overige gespecificeerde vormen van haarverlies zonder littekenvorming

L65.9

haarverlies zonder littekenvorming, niet-gespecificeerd

at

io

na

lp

L65.0

alopecia NNO

alopecia cicatricans [haarverlies met littekenvorming]

uc

L66

pseudopélade

L66.1

lichen planopilaris

ed

L66.0

folliculaire lichen planus

Fo
r

L66.2

folliculitis decalvans

L66.3

perifolliculitis capitis abscedens

L66.4

folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8

overige gespecificeerde vormen van alopecia cicatricans

L66.9

alopecia cicatricans, niet-gespecificeerd
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afwijkingen van haarkleur en haarschacht
Exclusie:

monilethrix (Q84.1)
pili annulati (Q84.1)
telogeen effluvium (L65.0)

L67.0

trichorrhexis nodosa

L67.1

variaties in haarkleur

on
ly

L67

L67.8

se
s

canities
grijs haar (vroegtijdig)
heterochromie van haar
poliosis:
• NNO
• circumscripta, verworven

overige gespecificeerde afwijkingen van haarkleur en haarschacht

po

fragilitas crinium

afwijking van haarkleur en haarschacht, niet-gespecificeerd

L68

hypertrichose
Inclusie: overmatige haargroei
Exclusie: congenitale hypertrichose (Q84.2)
persisterende lanugo (Q84.2)

L68.0

hirsutisme

na

lp

ur

L67.9

L68.1

io

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
verworven 'hypertrichosis lanuginosa'

at

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
gelokaliseerde hypertrichose

L68.3

polytrichose

ed

uc

L68.2

overige gespecificeerde vormen van hypertrichose

L68.9

hypertrichose, niet-gespecificeerd

L70

acne
Exclusie:

Fo
r

L68.8

acne rosacea (L71.-)
acne-keloïd (L73.0)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

L70.0

acne vulgaris

L70.1

acne conglobata

XII.20
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L70.2

acne varioliformis

L70.3

acne tropicalis

L70.4

acne infantum

L70.5

acné excoriée

on
ly

acne necroticans miliaris

acné excoriée des jeunes filles
overige gespecificeerde vormen van acne

L70.9

acne, niet-gespecificeerd

L71

rosacea

se
s

L70.8

L71.0

po

acne rosacea
dermatitis perioralis

ur

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
rhinophyma

L71.8

overige gespecificeerde vormen van rosacea

L71.9

rosacea, niet-gespecificeerd

L72

folliculaire cysten
haarfollikelcysten

L72.0

epidermale cyste

L72.1

tricholemmale cyste

at

io

na

lp

L71.1

uc

atheroomcyste
haarwortelcyste

steatocystoma multiplex

ed

L72.2

overige gespecificeerde folliculaire cysten van huid en subcutis

L72.9

folliculaire cyste van huid en subcutis, niet-gespecificeerd

Fo
r

L72.8

L73

overige folliculaire aandoeningen

L73.0

acne-keloïd

L73.1

pseudofolliculitis barbae

L73.2

hidradenitis suppurativa

XII.21
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L73.8

overige gespecificeerde folliculaire aandoeningen

folliculaire aandoening, niet-gespecificeerd

L74

aandoeningen van eccriene zweetklieren
Exclusie: hyperhidrose (R61.-)

L74.0

miliaria rubra

L74.1

miliaria cristallina

L74.2

miliaria profunda

se
s

L73.9

miliaria tropicalis
miliaria, niet-gespecificeerd

L74.4

anhidrose

po

L74.3

on
ly

sycosis barbae

ur

hypohidrose

overige gespecificeerde aandoeningen van eccriene zweetklieren

L74.9

aandoening van eccriene zweetklier, niet-gespecificeerd

lp

L74.8

zweetklieraandoening NNO

aandoeningen van apocriene zweetklieren
Exclusie:

na

L75

dyshidrotisch eczeem [pompholyx] (L30.1)
hidradenitis suppurativa (L73.2)

bromidrose

L75.1

chromhidrose

L75.2

apocriene miliaria

uc

at

io

L75.0

ziekte van Fox-Fordyce

overige gespecificeerde aandoeningen van apocriene zweetklieren

ed

L75.8
L75.9

aandoening van apocriene zweetklier, niet-gespecificeerd

Fo
r

overige aandoeningen van huid en subcutis
(L80-L99)
L80

vitiligo

L81

overige pigmentatiestoornissen
Exclusie:

XII.22

geboortevlek NNO (Q82.5)
naevus - zie Alfabetische lijst
syndroom van Peutz-Jeghers (Q85.8)

L81.0

postinflammatoire hyperpigmentatie

L81.1

chloasma

L81.2

sproeten
efeliden

L81.3

café-au-laitvlekken

L81.4

overige vormen van hyperpigmentatie door melanine
lentigo
leukodermie, niet elders geclassificeerd

L81.6

overige aandoeningen met verminderde melaninevorming

L81.7

gepigmenteerde dermatose met purpura

po

angioma serpiginosum

overige gespecificeerde pigmentatiestoornissen

ur

L81.8

se
s

L81.5

on
ly

ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS (L00-L99)

lp

ijzerpigmentatie
tatoeage

pigmentatiestoornis, niet-gespecificeerd

L82

seborroïsche keratose

na

L81.9

io

basaalcelpapilloom
dermatosis papulosa nigra
teken van Leser-Trélat
verruca seborrhoica
acanthosis nigricans

at

L83

eelt en likdoorns
callus
clavus

ed

L84

uc

confluerende en reticulaire papillomatose

Fo
r

L85

L85.0

L85.1

L85.2

overige epidermisverdikking
Exclusie: hypertrofische huidaandoeningen (L91.-)

verworven ichtyose
Exclusie:

congenitale ichtyose (Q80.-)

verworven 'keratosis [keratodermie] palmaris et plantaris'
Exclusie:

erfelijke 'keratosis palmaris et plantaris' (Q82.8)

keratosis punctata (palmaris et plantaris)

XII.23
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L85.3

xerosis cutis
eczeem door droge huid

L85.8

overige gespecificeerde vormen van epidermisverdikking

L85.9

epidermisverdikking, niet-gespecificeerd

L86*

keratodermie bij elders geclassificeerde ziekten

transepidermale-eliminatiestoornissen
Exclusie:

L87.0

granuloma annulare (perforerend) (L92.0)

keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle]
hyperkeratosis follicularis penetrans

po

L87

door vitamine A-deficiëntie (E50.8†)

se
s

folliculaire hyperkeratose
xerodermie

on
ly

cornu cutaneum

reactieve perforerende-collagenose

L87.2

elastosis perforans serpiginosa

L87.8

overige gespecificeerde transepidermale-eliminatiestoornissen

L87.9

transepidermale-eliminatiestoornis, niet-gespecificeerd

L88

pyoderma gangraenosum

na

lp

ur

L87.1

io

phagedaena geometrica
Exclusie: dermatitis gangraenosa (L08.0)
decubitusulcus en drukplekken
doorliggen [decubitus]
gipsulcus
Exclusie: (trofisch) decubitusulcus van cervix (uteri) (N86)
Aanwijzing: Ken slechts één code toe, van het hoogste stadium, bij meerdere
plekken die verschillen in stadium

ed

uc

at

L89

Fo
r

L89.0

L89.1

stadium I decubitusulcus en drukplek
decubitus [druk]ulcus beperkt tot alleen roodheid [erytheem]
Aanwijzing: Het ulcus toont zich als een omschreven gebied van blijvende roodheid
(erytheem) in een licht gepigmenteerde huid, terwijl het bij
donkerdere huidtinten een blijvend rode, blauwe of paarse kleur
heeft, zonder huidverlies

stadium II decubitusulcus
decubitus[druk]ulcus met blaar
decubitus[druk]ulcus met erosie
decubitus[druk]ulcus met gedeeltelijk huidverlies waaronder epidermis en/of dermis
decubitus[druk]ulcus met huidverlies NNO

XII.24
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L89.2

stadium III decubitusulcus
decubitus [druk]ulcus met volledig huidverlies waaronder schade of necrose van
onderhuids weefsel tot op de onderliggende fascie.

L89.3

stadium IV decubitusulcus

L89.9

on
ly

decubitus [druk]ulcus met necrose van spier, bot en ondersteunende structuren (i.e.
pees en gewrichtskapsel)
decubitusulcus en drukplek, niet-gespecificeerd

L90

atrofische huidaandoeningen

L90.0

lichen sclerosus et atrophicus

lichen sclerosus et atrophicus van uitwendige geslachtsorganen:
• mannelijk (N48.0)
• vrouwelijk (N90.4)

anetodermie van Schweninger-Buzzi

L90.2

anetodermie van Jadassohn-Pellizzari

L90.3

atrofodermie van Pasini en Pierini

L90.4

acrodermatitis chronica atrophicans

L90.5

littekens en fibrose van huid

na

lp

ur

L90.1

po

Exclusie:

se
s

decubitus [druk]plek zonder vermelding van graad

at

io

adherent litteken (huid)
cicatrix
litteken NNO
misvorming door litteken
Exclusie: hypertrofisch litteken (L91.0)
keloïdlitteken (L91.0)
striae atrophicae

L90.8

overige gespecificeerde atrofische-huidaandoeningen

ed

uc

L90.6

atrofische huidaandoening, niet-gespecificeerd

L91

hypertrofische huidaandoeningen

Fo
r

L90.9

L91.0

hypertrofisch litteken
keloïdlitteken
keloïd
Exclusie: acne-keloïd (L73.0)
litteken NNO (L90.5)

L91.8

overige gespecificeerde hypertrofische-huidaandoeningen

L91.9

hypertrofische huidaandoening, niet-gespecificeerd

XII.25
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L92

granulomateuze aandoeningen van huid en subcutis
Exclusie:

L92.0

actinisch granuloom (L57.5)

granuloma annulare

L92.1

necrobiosis lipoidica, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

verband houdend met diabetes mellitus (E10-E14)

on
ly

perforerend 'granuloma annulare'

granuloma faciale [eosinofiel granuloom van huid]

L92.3

granuloom door corpus alienum van huid en subcutis

L92.8

overige gespecificeerde granulomateuze aandoeningen van huid en
subcutis

L92.9

granulomateuze aandoening van huid en subcutis, niet-gespecificeerd

L93

lupus erythematodes
Exclusie: lupus erythematodes disseminatus (M32.-)
lupus:
• exedens (A18.4)
• vulgaris (A18.4)
sclerodermie (M34.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX
om geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel
oorzaak is

L93.0

discoïde 'lupus erythematodes'

io

na

lp

ur

po

se
s

L92.2

lupus erythematodes NNO

cutane 'lupus erythematodes', subacuut

L93.2

lokale 'lupus erythematodes', overig

uc

at

L93.1

ed

lupus:
• erythematodes profundus
• panniculitis

L94

overige gelokaliseerde bindweefselaandoeningen

Fo
r

Exclusie:

L94.0

L94.1

systeemziekten van bindweefsel (M30-M36)

gelokaliseerde sclerodermie [morphae]
circumscripte sclerodermie
bandvormige sclerodermie
sclérodermie en coup de sabre

L94.2

calcinosis cutis

L94.3

sclerodactylie

XII.26
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papula van Gottron

L94.5

poikiloderma vasculare atrophicans

L94.6

ainhum

L94.8

overige gespecificeerde gelokaliseerde bindweefselaandoeningen

L94.9

gelokaliseerde bindweefselaandoening, niet-gespecificeerd

L95

vasculitis beperkt tot huid, niet elders geclassificeerd

se
s

angioma serpiginosum (L81.7)
granulomatose met polyangiitis (M31.3)
granulomatose van Wegener (M31.3)
overgevoeligheidsangiitis (M31.0)
panniculitis (van):
• NNO (M79.3)
• hals en rug (M54.0)
• lupus (L93.2)
• recidiverend [Weber-Christian] (M35.6)
polyarteriitis nodosa (M30.0)
purpura van Henoch(-Schönlein) (D69.0)
reumatoïde vasculitis (M05.2)
serumziekte (T80.6)
urticaria (L50.-)

L95.0

na

lp

ur

po

Exclusie:

on
ly

L94.4

livedo vasculitis

io

atrophie blanche (en plaque)

erythema elevatum diutinum

L95.8

overige gespecificeerde vormen van vasculitis beperkt tot huid

L95.9

vasculitis beperkt tot huid, niet-gespecificeerd

L97

ulcus van onderste extremiteit, niet elders geclassificeerd

uc

at

L95.1

Fo
r

ed

Exclusie:

decubitus [druk]ulcus en drukplek (L89.-)
gangreen (R02)
huidinfecties (L00-L08)
specifieke infecties geclassificeerd onder (A00-B99)
ulcus varicosum (I83.0, I83.2)

L98

overige aandoeningen van huid en subcutis, niet elders geclassificeerd

L98.0

granuloma teleangiectaticum
granuloma pyogenicum

L98.1

dermatitis factitia
neurotische excoriatie

L98.2

febriele neutrofiele-dermatose [Sweet]

XII.27

L98.3

eosinofiele cellulitis [Wells]

L98.4

chronisch huidulcus, niet elders geclassificeerd

L98.5

mucinose van huid

overige infiltratieve aandoeningen van huid en subcutis
Exclusie:

hyalinosis cutis et mucosae (E78.8)

overmatige en overtollige huid en subcutis

lp

L98.7

ur

L98.6

po

focale mucinose
lichen myxoedematosus
Exclusie: focale orale-mucinose (K13.7)
myxoedeem (E03.9)

se
s

chronisch huidulcus NNO
huidulcus NNO
tropisch ulcus NNO
Exclusie: decubitus [druk]ulcus en drukplek (L89.-)
gangreen (R02)
huidinfecties (L00-L08)
specifieke infecties geclassificeerd onder A00-B99
ulcus van onderste extremiteit NEC (L97)
ulcus varicosum (I83.0, I83.2)

on
ly

HOOFDSTUK XII.

overige gespecificeerde aandoeningen van huid en subcutis

uc

L98.8

at

io

na

losse en slappe huid:
• NNO
• na gewichtsverlies (bariatrische chirurgie)(dieet)
Exclusie: overmatige of overtollige huid van ooglid:
• verworven (H02.3)
• congenitaal (Q10.3)
huidveranderingen door chronische blootstelling aan niet-ioniserende
straling (L57.-)

aandoening van huid en subcutis, niet-gespecificeerd

L99*

overige aandoeningen van huid en subcutis bij elders geclassificeerde
ziekten

ed

L98.9

Fo
r

L99.0*

L99.8*

XII.28

amyloïdose van huid (E85.-†)
lichen amyloidosus
maculeuze amyloïdose

overige gespecificeerde aandoeningen van huid en subcutis bij elders
geclassificeerde ziekten
syfilitische:
• alopecia (A51.3†)
• leukodermie (A51.3†, A52.7†)

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)

XIII. Ziekten van bot-spierstelsel en bindweefsel
(M00-M99)
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode
(P00-P96)
bepaalde aandoeningen van temporomandibulair gewricht (K07.6)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)
complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (O00-O99)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
(Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde-andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
nieuwvormingen (C00-D48)
spierlogesyndroom (T79.6)
symptomen, afwijkende klinische-bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)

ur

po

se
s

on
ly

Exclusie:

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken:
M00-M25 artropathieën
M00-M03 infectieuze artropathieën
M05-M14 inflammatoire polyartropathieën
M15-M19 artrose
M20-M25 overige gewrichtsaandoeningen
M30-M36 systeemziekten van bindweefsel
M40-M54 dorsopathieën
M40-M43 deformerende dorsopathieën
M45-M49 spondylopathieën
M50-M54 overige dorsopathieën
M60-M79 aandoeningen van weke delen
M60-M63 aandoeningen van spieren
M65-M68 aandoeningen van synovium en pees
M70-M79 overige aandoeningen van weke delen
M80-M94 osteopathieën en chondropathieën
M80-M85 afwijkingen in dichtheid en structuur van bot
M86-M90 overige osteopathieën
M91-M94 chondropathieën
M95-M99 overige aandoeningen van bot-spierstelsel en bindweefsel
Asterisk-categorieën in dit hoofdstuk
M01* directe infecties van gewricht bij elders geclassificeerde infectieziekten en
parasitaire aandoeningen
M03* postinfectieuze en reactieve artropathieën bij elders geclassificeerde ziekten
M07* artropathieën bij psoriasis en darmziekte
M09* juveniele artritis bij elders geclassificeerde ziekten
M14* artropathieën bij elders geclassificeerde overige ziekten
M36* systeemziekten van bindweefsel bij elders geclassificeerde ziekten
M49* spondylopathieën bij elders geclassificeerde ziekten
XIII.1

HOOFDSTUK XIII.

M63*
M68*
M73*
M82*
M90*

aandoeningen van spier bij elders geclassificeerde ziekten
aandoeningen van synovium en pees bij elders geclassificeerde ziekten
aandoeningen van weke delen bij elders geclassificeerde ziekten
osteoporose bij elders geclassificeerde ziekten
osteopathieën bij elders geclassificeerde ziekten

multipele lokalisaties
schoudergebied
clavicula
scapula
sternoclaviculair
glenohumeraal
gewricht
sternoclaviculair
bovenarm
humerus
ellebooggewricht
onderarm
radius
ulna
polsgewricht
hand
carpus met gewrichten tussen deze botten
metacarpus
vingers
bekkengebied en bovenbeen
billen
femur
bekken
heupgewricht
sacro-iliacaal gewricht
onderbeen
fibula
kniegewricht
tibia

uc

.4

at

io

.3

na

.2

lp

ur

.0
.1

po

se
s

on
ly

Aanwijzing: De volgende onderverdeling om de lokalisatie van de aandoening aan te geven
is beschikbaar als mogelijkheid voor gebruik bij de desbetreffende
categorieën uit Hoofdstuk XIII. Gezien het feit dat lokale extensies of
specialistische classificaties in het aantal tekens kunnen verschillen, wordt
voorgesteld de aanvullende onderverdelingen van lokalisatie op een aparte
plaats onder te brengen (bijvoorbeeld in een aanvullend kader).
Onderverdelingen voor het gebruik bij dérangement interne van de knie,
dorsopathieën en biomechanische lesies niet elders geclassificeerd worden
respectievelijk gegeven bij (M23), (M40-M54) en (M99).

Fo
r

ed

.5

XIII.2

.6

.8

.9

enkel en voet
metatarsus
tarsus
tenen
enkelgewricht
overige gewrichten in voet
overige gespecificeerde lokalisaties
hoofd
hals
ribben
schedel
romp
wervelkolom
lokalisatie niet gespecificeerd

po

artropathieën
(M00-M25)

se
s

.7

on
ly
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lp

infectieuze artropathieën
(M00-M03)

ur

aandoeningen van voornamelijk perifere gewrichten (van extremiteiten)

pyogene artritis

ed

M00

uc

at

io

na

Dit blok omvat artropathieën veroorzaakt door micro-organismen. Onderscheid wordt
gemaakt tussen de volgende soorten etiologische relatie:
(a) directe infectie van gewricht, waarbij organismen zich verspreiden door
synoviaal weefsel en microbieel antigeen in het gewricht aanwezig is
(b) indirecte infectie, die twee vormen aan kan nemen: reactieve artropathie,
waarbij infectie van het lichaam door micro-organismen is vastgesteld maar
noch organismen noch antigenen in het gewricht kunnen worden
geïdentificeerd; postinfectieuze artropathie, waarbij microbieel antigeen
aanwezig is, maar het aantonen van het micro-organisme niet altijd mogelijk
is en bewijs van lokale vermenigvuldiging ontbreekt.

Fo
r

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: infectie en ontstekingsreactie als gevolg van inwendige
gewrichtsprothese (T84.5)

M00.0

artritis en polyartritis door stafylokokken

M00.1

artritis en polyartritis door pneumokokken

M00.2

artritis en polyartritis door overige streptokokken

M00.8

artritis en polyartritis door overige gespecificeerde bacteriële-agentia
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B96) om bacterieel agens
aan te geven

XIII.3

HOOFDSTUK XIII.
M00.9

pyogene artritis, niet-gespecificeerd
infectieuze artritis NNO

directe infecties van gewricht bij elders geclassificeerde infectieziekten en
parasitaire aandoeningen
Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: artropathie bij sarcoïdose (M14.8*)
postinfectieuze en reactieve artropathie (M03.-*)
artritis door meningokokken (A39.8†)
Exclusie:

M01.1*

artritis na meningokokkeninfectie (M03.0*)

se
s

M01.0*

tuberculeuze artritis (A18.0†)
Exclusie:

on
ly

M01*

van wervelkolom (M49.0*)

artritis bij Lyme-ziekte (A69.2†)

M01.3*

artritis bij elders geclassificeerde overige bacteriële ziekten

po

M01.2*

lp

ur

artritis (bij)(door):
• gelokaliseerde Salmonella-infectie (A02.2†)
• gonokokken (A54.4†)
• lepra [ziekte van Hansen] (A30.-†)
• typhus abdominalis of paratyfus (A01.-†)
artritis bij rubella (B06.8†)

M01.5*

artritis bij elders geclassificeerde overige virusziekten

na

M01.4*

io

artritis bij:
• bof (B26.8†)
• O'nyongnyong-koorts (A92.1†)

artritis bij mycosen (B35-B49†)

M01.8*

artritis bij elders geclassificeerde overige infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

M02

reactieve artropathieën

ed

uc

at

M01.6*

Fo
r

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: acuut reuma (I00)
ziekte van Behçet (M35.2)

M02.0

artropathie na intestinale bypass

M02.1

artropathie na dysenterie

M02.2

artropathie na immunisatie

M02.3

ziekte van Reiter

M02.8

overige gespecificeerde reactieve-artropathieën

XIII.4

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
M02.9

reactieve artropathie, niet-gespecificeerd

M03*

postinfectieuze en reactieve artropathieën bij elders geclassificeerde
ziekten

artritis na meningokokkeninfectie (A39.8†)
Exclusie:

M03.1*

artritis door meningokokkeninfectie (M01.0*)

postinfectieuze artropathie bij syfilis

se
s

M03.0*

on
ly

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: directe infecties van gewricht bij elders geclassificeerde
infectieziekten en parasitaire aandoeningen (M01.-*)

Clutton-gewrichten (A50.5†)
Exclusie: tabetische artropathie of artropathie van Charcot (M14.6*)
M03.2*

overige postinfectieuze artropathieën bij elders geclassificeerde ziekten

M03.6*

ur

po

postinfectieuze artropathie bij:
• enteritis door Yersinia enterocolitica (A04.6†)
• virushepatitis (B15-B19†)
Exclusie: virale artropathieën (M01.4-M01.5*)

reactieve artropathie bij elders geclassificeerde overige ziekten

lp

artropathie bij infectieuze endocarditis (I33.0†)

na

inflammatoire polyartropathieën
(M05-M14)

seropositieve reumatoïde-artritis

io

M05

uc

at

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: acuut reuma (I00)
reumatoïde artritis (van):
• juveniel (M08.-)
• wervelkolom (M45)

syndroom van Felty

ed

M05.0

reumatoïde artritis met splenomegalie en leukopenie

reumatoïde longziekte (J99.0*)

M05.2

reumatoïde vasculitis

M05.3†

reumatoïde artritis met aandoening van overige organen en orgaansystemen

Fo
r

M05.1†

reumatoïde:
• carditis (I52.8*)
• endocarditis (I39.-*)
• myocarditis (I41.8*)
• myopathie (G73.7*)
• pericarditis (I32.8*)
• polyneuropathie (G63.6*)

XIII.5

M05.8

seropositieve reumatoïde-artritis, overig gespecificeerd

M05.9

seropositieve reumatoïde-artritis, niet-gespecificeerd

M06

overige reumatoïde-artritis
Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]

M06.0

seronegatieve reumatoïde-artritis

M06.1

adult-onset Still's disease

se
s

ziekte van Still NNO (M08.2)

M06.2

reumatoïde bursitis

M06.3

reumatoïde nodulus

M06.4

inflammatoire polyartropathie
Exclusie:

polyartritis NNO (M13.0)

po

Exclusie:

on
ly

HOOFDSTUK XIII.

overige gespecificeerde reumatoïde-artritis

M06.9

reumatoïde artritis, niet-gespecificeerd

M07*

artropathieën bij psoriasis en darmziekte

lp

ur

M06.8

na

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: juveniele artropathieën bij psoriasis en darmziekte (M09.-*)
distale interfalangeale-artropathie bij psoriasis (L40.5†)

M07.1*

arthritis mutilans (L40.5†)

M07.2*

spondylitis bij psoriasis (L40.5†)

M07.3*

overige artropathieën bij psoriasis (L40.5†)

M07.4*

artropathie bij ziekte van Crohn [enteritis regionalis] (K50.-†)

ed

uc

at

io

M07.0*

artropathie bij colitis ulcerosa (K51.-†)

M07.6*

overige artropathieën bij darmziekte

Fo
r

M07.5*

M08

M08.0

juveniele artritis
Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Inclusie: artritis bij kinderen, beginnend vóór leeftijd van 16 jaar en langer
dan 3 maanden durend
Exclusie: juveniele dermatomyositis (M33.0)
syndroom van Felty (M05.0)
juveniele reumatoïde-artritis
juveniele reumatoïde-artritis met of zonder reumafactor

XIII.6

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
M08.1

juveniele spondylitis-ankylopoetica
Exclusie:

M08.2

spondylitis ankylopoetica bij volwassenen (M45)

juveniele artritis met systemisch begin [Still]

M08.3

on
ly

ziekte van Still NNO
Exclusie: adult-onset Still's disease (M06.1)
juveniele polyartritis (seronegatief)
chronische juveniele-polyartritis
oligoarticulaire juveniele-artritis

M08.8

overige gespecificeerde juveniele-artritis

M08.9

juveniele artritis, niet-gespecificeerd

M09*

juveniele artritis bij elders geclassificeerde ziekten

po

se
s

M08.4

ur

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: artropathie bij ziekte van Whipple (M14.8*)
juveniele artritis bij psoriasis (L40.5†)

M09.1*

juveniele artritis bij ziekte van Crohn [enteritis regionalis] (K50.-†)

M09.2*

juveniele artritis bij colitis ulcerosa (K51.-†)

M09.8*

juveniele artritis bij elders geclassificeerde overige ziekten

M10

jicht

io

na

lp

M09.0*

M10.0

at

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
idiopathische jicht

uc

bursitis door jicht
primaire jicht
uraattophus van hart† (I43.8*)

door lood geïnduceerde jicht

M10.2

door geneesmiddel geïnduceerde jicht

Fo
r

ed

M10.1

M10.3

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

jicht door verminderde nierfunctie
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om nierinsufficiëntie aan te
geven (N17-N19)

M10.4

overige secundaire-jicht

M10.9

jicht, niet-gespecificeerd

XIII.7

HOOFDSTUK XIII.

M11

overige artropathieën door kristalafzetting

M11.0

hydroxyapatietafzetting

M11.1

familiale chondrocalcinose

M11.2

overige chondrocalcinose
chondrocalcinose NNO
overige gespecificeerde artropathieën door kristalafzetting

M11.9

artropathie door kristalafzetting, niet-gespecificeerd

M12

overige specifieke-artropathieën

se
s

M11.8

ur

po

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: artropathie NNO (M13.9)
artropathie van articulatio cricoarytenoidea (J38.7)
artrose (M15-M19)
chronische postreumatische-artropathie [Jaccoud]

M12.1

ziekte van Kaschin-Beck

M12.2

villonodulaire synoviitis (gepigmenteerd)

M12.3

palindroomreuma

M12.4

intermitterende hydrops van gewricht

M12.5

traumatische artropathie

at

io

na

lp

M12.0

posttraumatische artrose (van):
• NNO (M19.1)
• eerste carpometacarpale-gewricht (M18.2-M18.3)
• heup (M16.4-M16.5)
• knie (M17.2-M17.3)
• overige enkelvoudige-gewrichten (M19.1)

ed

uc

Exclusie:

M12.8

overige specifieke artropathieën, niet elders geclassificeerd

Fo
r

passagère artropathie

M13

overige artritis
Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: artrose (M15-M19)

M13.0

polyartritis, niet-gespecificeerd

M13.1

monartritis, niet elders geclassificeerd

XIII.8

on
ly

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
M13.8

overige gespecificeerde artritis
allergische artritis
artritis, niet-gespecificeerd

M14*

artropathieën bij elders geclassificeerde overige ziekten
Exclusie: artropathie bij:
• hematologische aandoeningen (M36.2*-M36.3*)
• elders geclassificeerde nieuwvormingen (M36.1*)
• overgevoeligheidsreacties (M36.4*)
artropathieën bij psoriasis en darmziekte (M07.-*)
artropathieën bij psoriasis en darmziekte juveniel (M09.-*)
neuropathische spondylopathie (M49.4*)

M14.0*

jichtartropathie door elders geclassificeerde enzymdefecten en overige
erfelijke aandoeningen

po

artropathie door kristalafzetting bij elders geclassificeerde overige
stofwisselingsstoornissen

lp

M14.1*

ur

jichtartropathie bij:
• sikkelcelaandoening (D57.-†)
• syndroom van Lesch-Nyhan (E79.1†)

se
s

on
ly

M13.9

kristalartropathie bij hyperparathyroïdie (E21.-†)
diabetische artropathie (E10-E14 met gemeenschappelijk vierde-teken .6†)
Exclusie:

diabetische neuropathische-artropathie (M14.6*)

na

M14.2*

lipoïde dermatoartritis (E78.8†)

M14.4*

artropathie bij amyloïdose (E85.-†)

M14.5*

artropathieën bij elders geclassificeerde overige endocriene-ziekten en
voedings- en stofwisselingsstoornissen

at

io

M14.3*

ed

uc

artropathie bij:
• acromegalie en hypofysair gigantisme (E22.0†)
• hemochromatose (E83.1†)
• hypothyroïdie (E00-E03†)
• thyrotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.-†)

Fo
r

M14.6*

neuropathische artropathie
Charcot artropathie:
• NNO (G98†)
• niet-syfilitisch (G98†)
• syfilitisch (A52.1†)
diabetische neuropathische-artropathie (E10-E14 met gemeenschappelijk vierdeteken .6†)
tabetische artropathie (A52.1†)

XIII.9

HOOFDSTUK XIII.
M14.8*

artropathieën bij elders geclassificeerde overige gespecificeerde ziekten

on
ly

artropathie bij:
• erythema:
• multiforme (L51.-†)
• nodosum (L52†)
• sarcoïdose (D86.8†)
• ziekte van Whipple (K90.8†)

se
s

artrose
(M15-M19)

po

In afwijking van de oorspronkelijke Engelstalige-uitgave van de ICD-10 is in dit gedeelte
betreffende degeneratieve aandoeningen de term (osteo)artritis vermeden en wordt alleen
artrose of osteoartrose gebruikt. De term primair wordt gehanteerd in de gebruikelijke klinische
betekenis van het niet vastgesteld zijn van de onderliggende of bepalende toestand.
Exclusie: (osteo)artrose of osteoartritis van wervelkolom (M47.-)
polyartrose
Inclusie: artrose met vermelding van meer dan één lokalisatie
Exclusie: dubbelzijdige aandoening van één gewricht (M16-M19)

M15.0

primaire gegeneraliseerde-(osteo)artrose

M15.1

noduli van Heberden (met artropathie)

M15.2

noduli van Bouchard (met artropathie)

M15.3

secundaire multipele artrose

io

na

lp

ur

M15

posttraumatische polyartrose
erosieve (osteo)artrose

M15.8

overige gespecificeerde polyartrose

uc

at

M15.4

M15.9

polyartrose, niet-gespecificeerd

ed

gegeneraliseerde osteoartrose NNO

coxartrose [artrose van heup]

M16.0

primaire coxartrose, dubbelzijdig

Fo
r

M16

M16.1

M16.2

XIII.10

primaire coxartrose, overig
primaire coxartrose:
• NNO
• enkelzijdig
coxartrose als gevolg van dysplasie, dubbelzijdig

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
M16.3

dysplastische coxartrose, overig

M16.4

posttraumatische coxartrose, dubbelzijdig

M16.5

posttraumatische coxartrose, overig

on
ly

dysplastische coxartrose:
• NNO
• enkelzijdig

M16.6

secundaire coxartrose, overig, dubbelzijdig

M16.7

overige secundaire-coxartrose

po

secundaire coxartrose:
• NNO
• enkelzijdig

se
s

posttraumatische coxartrose:
• NNO
• enkelzijdig

coxartrose, niet-gespecificeerd

M17

gonartrose [artrose van knie]

M17.0

primaire gonartrose, dubbelzijdig

M17.1

primaire gonartrose, overig

na

lp

ur

M16.9

io

primaire gonartrose:
• NNO
• enkelzijdig

posttraumatische gonartrose, dubbelzijdig

M17.3

posttraumatische gonartrose, overig

at

M17.2

uc

posttraumatische gonartrose:
• NNO
• enkelzijdig

secundaire gonartrose, overig, dubbelzijdig

M17.5

secundaire gonartrose, overig

Fo
r

ed

M17.4

secundaire gonartrose:
• NNO
• enkelzijdig

M17.9

gonartrose, niet-gespecificeerd

M18

artrose van eerste carpometacarpale-gewricht

M18.0

primaire artrose van eerste carpometacarpale-gewrichten, dubbelzijdig

XIII.11

HOOFDSTUK XIII.
M18.1

primaire artrose van eerste carpometacarpale-gewricht, overig
primaire artrose van eerste carpometacarpale-gewricht:
• NNO
• enkelzijdig
posttraumatische artrose van eerste carpometacarpale-gewrichten,
dubbelzijdig

M18.3

posttraumatische artrose van eerste carpometacarpale-gewricht, overig

se
s

posttraumatische artrose van eerste carpometacarpale-gewricht:
• NNO
• enkelzijdig

on
ly

M18.2

secundaire artrose van eerste carpometacarpale-gewrichten, overig,
dubbelzijdig

M18.5

secundaire artrose van eerste carpometacarpale-gewricht, overig

po

M18.4

ur

secundaire artrose van eerste carpometacarpale-gewricht:
• NNO
• enkelzijdig

artrose van eerste carpometacarpale-gewricht, niet-gespecificeerd

M19

overige artrose

lp

M18.9

M19.0

io

na

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: artrose van wervelkolom (M47.-)
hallux rigidus (M20.2)
polyartrose (M15.-)
primaire artrose van overige gewrichten

M19.1

at

primaire artrose NNO

posttraumatische artrose van overige gewrichten

uc

posttraumatische artrose NNO

M19.2

overige secundaire-artrose

ed

secundaire artrose NNO

overige gespecificeerde artrose

M19.9

artrose, niet-gespecificeerd

Fo
r

M19.8

XIII.12

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)

overige gewrichtsaandoeningen
(M20-M25)
Exclusie:

on
ly

verworven misvormingen van vingers en tenen
Exclusie:

M20.0

congenitaal:
• misvormingen en afwijkingen van vingers en tenen (Q66.-, Q68Q70, Q74.-)
• ontbreken van vingers en tenen (Q71.3, Q72.3)
verworven afwezigheid van vingers en tenen (Z89.-)

se
s

M20

gewrichten van wervelkolom (M40-M54)

misvorming van vinger(s)

M20.1

po

boutonnière- en zwanenhalsmisvormingen
Exclusie: fibromatose van fascia palmaris [Dupuytren] (M72.0)
trigger finger (M65.3)
trommelstokvingers (R68.3)
hallux valgus (verworven)

ur

bunion
hallux rigidus

M20.3

overige misvorming van hallux (verworven)

lp

M20.2

na

hallux varus

overige hamertenen (verworven)

M20.5

overige misvormingen van tenen (verworven)

M20.6

verworven misvorming van teen (tenen), niet-gespecificeerd

M21

overige verworven misvormingen van extremiteiten

at

io

M20.4

Fo
r

ed

uc

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: congenitaal:
• misvormingen en afwijkingen van extremiteiten (Q65-Q66,
Q68-Q74)
• ontbreken van extremiteiten (Q71-Q73)
coxa plana (M91.2)
verworven misvormingen van vingers en tenen (M20.-)
verworven afwezigheid van extremiteit (Z89.-)

M21.0

M21.1

valgusmisvorming, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

varusmisvorming, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

M21.2

metatarsus valgus (Q66.6)
talipes calcaneovalgus (Q66.4)

metatarsus varus (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

flexiemisvorming

XIII.13

HOOFDSTUK XIII.
M21.3

'dropping hand' en 'dropping foot' (verworven)

M21.4

platvoet [pes planus] (verworven)

M21.5

verworven klauwhand, klomphand, klauwvoet en klompvoet
Exclusie:

M21.6

congenitale 'pes planus' (Q66.5)

klompvoet, niet-gespecificeerd als verworven (Q66.8)

overige verworven misvormingen van enkel en voet
Exclusie:

misvormingen van teen (verworven) (M20.1-M20.6)

on
ly

Exclusie:

ongelijke lengte van extremiteit (verworven)

M21.8

overige gespecificeerde verworven misvormingen van extremiteiten

M21.9

verworven misvorming van extremiteit, niet-gespecificeerd

M22

aandoeningen van patella
patellaluxatie (S83.0)

ur

Exclusie:

po

se
s

M21.7

recidiverende patellaluxatie

M22.1

recidiverende patellasubluxatie

M22.2

patellofemorale aandoeningen

M22.3

overige vormen van dérangement van patella

M22.4

chondromalacia patellae

M22.8

overige gespecificeerde aandoeningen van patella

M22.9

aandoening van patella, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

M22.0

XIII.14

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)

M23

'dérangement interne' van knie
Exclusie:

po

ur

.4
.5
.6
.7
.9

multipele lokalisaties
voorste kruisband of voorhoorn van mediale meniscus
achterste kruisband of achterhoorn van mediale meniscus
mediale collaterale-band of overige en niet gespecificeerde medialemeniscus
laterale collaterale-band of voorhoorn van laterale meniscus
achterhoorn van laterale meniscus
overige en niet gespecificeerde laterale-meniscus
kapselband
niet gespecificeerd ligament of niet gespecificeerde meniscus

lp

.0
.1
.2
.3

se
s

on
ly

aandoeningen van patella (M22.-)
ankylose (M24.6)
misvorming van knie (M21.-)
osteochondritis dissecans (M93.2)
recidiverende luxatie of subluxatie (M24.4)
recidiverende luxatie of subluxatie van patella (M22.0-M22.1)
vers letsel - zie letsel aan knie en onderbeen (S80-S89)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling om de lokalisatie van de aandoening
aan te geven is beschikbaar als mogelijkheid voor gebruik bij de
juiste subcategorieën uit M23; zie ook de opmerking bij
M00-M99.

cysteuze meniscus

M23.1

discoïde meniscus (congenitaal)

M23.2

dérangement van meniscus door oude scheur of oud letsel

io

na

M23.0

M23.3

at

oude 'bucket-handle'-scheur

overig dérangement van meniscus

uc

achtergebleven
degeneratie
losgeraakte

(van) meniscus

'corpus liberum' in knie

M23.5

chronische instabiliteit van knie

M23.6

overige spontane-verscheuring van knieband(en)

M23.8

overige gespecificeerde vormen van 'dérangement interne' van knie

Fo
r

ed

M23.4

M23.9

slappe knieband
snapping knee
'dérangement interne' van knie, niet-gespecificeerd

XIII.15

HOOFDSTUK XIII.

M24

overig specifiek-'dérangement' van gewricht

'corpus liberum' in gewricht
Exclusie:

overige aandoeningen van gewrichtskraakbeen
Exclusie:

M24.2

chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
'dérangement interne' van knie (M23.-)
metastatische calcificatie (E83.5)
ochronose (E70.2)

aandoening van ligament

se
s

M24.1

'corpus liberum' in knie (M23.4)

po

M24.0

on
ly

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: aandoeningen van temporomandibulair gewricht (K07.6)
ganglion (M67.4)
snapping knee (M23.8)
vers letsel - zie letsel van gewricht naar lichaamsregio

pathologische luxatie en subluxatie van gewricht, niet elders geclassificeerd
luxatie of verplaatsing van gewricht:
• congenitaal - zie congenitale misvormingen van bot-spierstelsel
(Q65-Q79)
• recidiverend (M24.4)
• vers letsel - zie letsel van gewrichten en ligamenten naar
lichaamsregio

M24.4

io

na

Exclusie:

lp

M24.3

ur

instabiliteit, secundair aan oud bandletsel
slappe banden NNO
Exclusie: familiale slappe-banden (M35.7)
knie (M23.5-M23.8)

recidiverende luxatie en subluxatie van gewricht

at

Exclusie:

uc

patella (M22.0-M22.1)
subluxatie van wervel (M43.3-M43.5)

M24.5

contractuur van gewricht

ed

Exclusie:

Fo
r

M24.6

contractuur van Dupuytren (M72.0)
contractuur van pees(schede) zonder contractuur van gewricht (M67.1)
verworven misvormingen van extremiteiten (M20-M21)

ankylose van gewricht
Exclusie:

stijfheid van gewricht zonder ankylose (M25.6)
wervelkolom (M43.2)

M24.7

protrusio acetabuli

M24.8

overig specifiek-dérangement van gewricht, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

M24.9

XIII.16

met iliotibiale-bandsyndroom (M76.3)

dérangement van gewricht, niet-gespecificeerd

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)

overige gewrichtsaandoeningen, niet elders geclassificeerd
Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: afwijkingen van gang en mobiliteit (R26.-)
calcificatie van:
• bursa (M71.4)
• pees (M65.2)
• schouder(gewricht) (M75.3)
misvormingen geclassificeerd onder M20-M21
moeilijkheden met lopen (R26.2)
hemartrose

se
s

vers letsel - zie letsel van gewricht naar lichaamsregio

M25.1

fistel van gewricht

M25.2

fladdergewricht

M25.3

overige instabiliteit van gewricht
Exclusie:

instabiliteit van gewricht secundair aan:
• oud bandletsel (M24.2)
• verwijdering van gewrichtsprothese (M96.8)

Exclusie:

lp

vochtophoping in gewricht

hydrartros door framboesia (A66.6)
intermitterende hydrops van gewricht (M12.4)

na

M25.4

po

Exclusie:

ur

M25.0

on
ly

M25

gewrichtspijn

M25.6

stijfheid van gewricht, niet elders geclassificeerd

M25.7

osteofyt

M25.8

overige gespecificeerde gewrichtsaandoeningen

uc

at

io

M25.5

M25.9

gewrichtsaandoening, niet-gespecificeerd

ed

artropathie NNO

systeemziekten van bindweefsel
(M30-M36)

Fo
r

Inclusie:
Exclusie:

auto-immuunziekte, systemisch of NNO
collageenziekte (vasculair), systemisch of NNO
antifosfolipidensyndroom (D68.6)
auto-immuunziekte, enkel orgaan of één celsoort (codeer onder relevante
categorie van aandoening)

M30

polyarteriitis nodosa en verwante aandoeningen

M30.0

polyarteriitis nodosa

XIII.17

HOOFDSTUK XIII.
M30.1

polyarteriitis met longaandoening [Churg-Strauss]

M30.2

juveniele polyarteriitis

M30.3

mucocutaan lymfekliersyndroom [Kawasaki]

M30.8

overige aandoeningen verwant aan polyarteriitis nodosa
vasculitis overgangssyndroom

necrotiserende vaataandoeningen, overig

M31.0

overgevoeligheidsangiitis

se
s

M31

syndroom van Goodpasture
trombotische microangiopathie
trombotische trombocytopenische-purpura
M31.3

granulomatose van Wegener

po

M31.1

on
ly

allergische granulomateuze-angiitis

lp

ur

granulomatose met polyangiitis met betrokkenheid van:
• long† (J99.1*)
• nier† (N08.5*)
necrotiserende respiratoire-granulomatose
aortaboogsyndroom [Takayasu]

M31.5

reuscelarteriitis met 'polymyalgia rheumatica'

M31.6

overige reuscelarteriitis

M31.7

microscopische polyangiitis

io

na

M31.4

overige gespecificeerde necrotiserende-vaataandoeningen

uc

M31.8

at

microscopische polyarteriitis
Exclusie: polyarteriitis nodosa (M30.0)

vasculitis met lage complementspiegel

necrotiserende vaataandoening, niet-gespecificeerd

M32

lupus erythematodes disseminatus [LED]
Exclusie: lupus erythematodes (discoides)(NNO) (L93.0)

Fo
r

ed

M31.9

M32.0

XIII.18

door geneesmiddel geïnduceerde 'lupus erythematodes disseminatus'
[LED]
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
'lupus erythematodes disseminatus' [LED] met aandoening van organen en
orgaansystemen
longaandoening (J99.1*)
nieraandoening (N08.5*, N16.4*)
pericarditis bij lupus (I32.8*)
syndroom van Libman-Sacks (I39.-*)

on
ly

M32.1†

overige gespecificeerde vormen van 'lupus erythematodes
disseminatus' [LED]

M32.9

'lupus erythematodes disseminatus' [LED], niet-gespecificeerd

M33

dermatopolymyositis

M33.0

juveniele dermatomyositis

M33.1

overige dermatomyositis

M33.2

polymyositis

M33.9

dermatopolymyositis, niet-gespecificeerd

M34

systemische sclerose
Inclusie: sclerodermie
Exclusie: sclerodermie:
• circumscript (L94.0)
• neonataal (P83.8)

M34.0

progressieve systemische-sclerose

M34.1

CR(E)ST syndrome

io

na

lp

ur

po

se
s

M32.8

systemische sclerose, geïnduceerd door geneesmiddelen en chemische
stoffen

uc

M34.2

at

combinatie van calcinose, Raynaud-fenomeen, oesofagusdisfunctie, sclerodactylie,
teleangiëctasie

ed

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
uitwendige oorzaak aan te geven

Fo
r

M34.8

overige gespecificeerde vormen van systemische sclerose
systemische sclerose met:
• longaandoening† (J99.1*)
• myopathie† (G73.7*)
• polyneuropathie† (G63.5*)

M34.9

systemische sclerose, niet-gespecificeerd

M35

overige systeemziekten van bindweefsel
Exclusie:

reactieve perforerende-collagenose (L87.1)

XIII.19

HOOFDSTUK XIII.
M35.0

siccasyndroom [Sjögren]

M35.1

on
ly

syndroom van Sjögren met:
• keratoconjunctivitis† (H19.3*)
• longaandoening† (J99.1*)
• myopathie† (G73.7*)
• tubulo-interstitiële nieraandoeningen† (N16.4*)
overige overgangssyndromen

M35.2

ziekte van Behçet

M35.3

polymyalgia rheumatica
Exclusie:

se
s

mixed connective tissue disease
Exclusie: vasculitis overgangssyndroom (M30.8)

'polymyalgia rheumatica' met reuscelarteriitis (M31.5)

diffuse (eosinofiele-)fasciitis

M35.5

multifocale fibrosclerose

M35.6

recidiverende panniculitis [Weber-Christian]

ur

hypermobiliteitssyndroom

na

M35.7

panniculitis (bij):
• NNO (M79.3)
• lupus (L93.2)

lp

Exclusie:

po

M35.4

io

familiale slappe-banden
Exclusie: slappe banden NNO (M24.2)
syndroom van Ehlers-Danlos (Q79.6)
overige gespecificeerde systeemziekten van bindweefsel

M35.9

systeemziekte van bindweefsel, niet-gespecificeerd

at

M35.8

uc

auto-immuunziekte (systemisch) NNO
collageenziekte (vasculair) NNO

systeemziekten van bindweefsel bij elders geclassificeerde ziekten

ed

M36*

Exclusie:

Fo
r

M36.0*

M36.1*

M36.2*

XIII.20

artropathieën bij elders geclassificeerde ziekten (M14.-*)

dermato(poly)myositis bij elders geclassificeerde nieuwvormingen
(C00-D48†)
artropathie bij elders geclassificeerde nieuwvormingen (C00-D48†)
artropathie bij:
• leukemie (C91-C95†)
• maligne histiocytose (C96.8†)
• multipel myeloom (C90.0†)

artropathie bij hemofilie (D66-D68†)

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
artropathie bij elders geclassificeerde overige hematologische aandoeningen
(D50-D76†)
Exclusie:
M36.4*

artropathie bij purpura van Henoch(-Schönlein) (M36.4*)

artropathie bij elders geclassificeerde overgevoeligheidsreacties
artropathie bij purpura van Henoch(-Schönlein) (D69.0†)

M36.8*

on
ly

M36.3*

systeemziekten van bindweefsel bij elders geclassificeerde overige ziekten

se
s

systeemziekten van bindweefsel bij:
• hypogammaglobulinemie (D80.-†)
• ochronose (E70.2†)

dorsopathieën
(M40-M54)

at

io

na

lp

multipele lokalisaties in wervelkolom
occipito-atlantoaxiaal gebied
cervicaal gebied
cervicothoracaal gebied
thoracaal gebied
thoracolumbaal gebied
lumbaal gebied
lumbosacraal gebied
sacraal en sacrococcygeaal gebied
lokalisatie niet gespecificeerd

uc

.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ur

po

Aanwijzing: De volgende onderverdeling om de lokalisatie van de aandoening aan te geven
is beschikbaar als mogelijkheid voor gebruik bij de juiste categorieën uit
het blok dorsopathieën, behalve M50 en M51; zie ook de aanwijzing bij
hoofdstuk XIII.

ed

deformerende dorsopathieën
(M40-M43)

Fo
r

M40

M40.0

kyfose en lordose
Verwijzing: [Zie bij blok M40-M54 voor lokalisatiecode]
Exclusie: kyfoscoliose (M41.-)
kyfose en lordose:
• congenitaal (Q76.4)
• na medische verrichting (M96.-)

houdingskyfose
Exclusie:

osteochondrose van wervelkolom (M42.-)

M40.1

overige secundaire-kyfose

M40.2

overige en niet-gespecificeerde kyfose

XIII.21

HOOFDSTUK XIII.
M40.3

flat back syndrome [verstreken lordose en kyfose]

M40.4

overige vormen van lordose

M40.5

lordose, niet-gespecificeerd

M41

scoliose

infantiele idiopathische-scoliose

M41.1

juveniele idiopathische-scoliose

lp

scoliose in adolescentie

ur

M41.0

po

se
s

Verwijzing: [Zie bij blok M40-M54 voor lokalisatiecode]
Inclusie: kyfoscoliose
Exclusie: congenitale scoliose:
• NNO (Q67.5)
• door benige misvorming (Q76.3)
• houding (Q67.5)
kyfoscoliotische hartaandoening (I27.1)
na medische verrichting (M96.-)

on
ly

houdingslordose
verworven lordose

overige idiopathische-scoliose

M41.3

thoracogene scoliose

M41.4

neuromusculaire scoliose

na

M41.2

uc

at

io

scoliose, secundair aan:
• ataxie van Friedreich
• cerebral palsy
• overige neuromusculaire aandoeningen
• poliomyelitis
overige secundaire-scoliose

M41.8

overige gespecificeerde vormen van scoliose

M41.9

scoliose, niet-gespecificeerd

M42

osteochondrose van wervelkolom

Fo
r

ed

M41.5

M42.0

M42.1

XIII.22

Verwijzing: [Zie bij blok M40-M54 voor lokalisatiecode]
juveniele osteochondrose van wervelkolom
ziekte van Calvé
ziekte van Scheuermann
Exclusie: houdingskyfose (M40.0)
osteochondrose van wervelkolom bij volwassene

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
M42.9

osteochondrose van wervelkolom, niet-gespecificeerd

M43

overige deformerende-dorsopathieën

M43.0

spondylolyse

M43.1

spondylolisthesis

M43.2

overige vergroeiing van wervelkolom

po

se
s

on
ly

Verwijzing: [Zie bij blok M40-M54 voor lokalisatiecode]
Exclusie: congenitale spondylolyse en spondylolisthesis (Q76.2)
hemivertebra (Q76.3-Q76.4)
lumbalisatie en sacralisatie (Q76.4)
platyspondylie (Q76.4)
spina bifida occulta (Q76.0)
syndroom van Klippel-Feil (Q76.1)
verkromming van wervelkolom bij:
• osteoporose (M80-M81)
• ziekte van Paget van bot [osteitis deformans] (M88.-)

lp

ur

ankylose van spinale gewricht
Exclusie: aanwezigheid van artrodese (Z98.1)
pseudoartrose na aan elkaar zetten of artrodese (M96.0)
spondylitis ankylopoetica (M45)
atlantoaxiale subluxatie, recidiverend, met myelopathie

M43.4

atlantoaxiale subluxatie, recidiverend, overig

M43.5

recidiverende subluxatie van wervel, overig

M43.6

biomechanische laesies NEC (M99.-)

at

Exclusie:

io

na

M43.3

torticollis

torticollis:
• congenitaal (sternomastoïd) (Q68.0)
• door geboortetrauma (P15.2)
• hysterisch (F44.4)
• psychogeen (F45.8)
• spasmodisch (G24.3)
• vers letsel - zie letsel van wervelkolom naar lichaamsregio

ed

uc

Exclusie:

Fo
r

M43.8

M43.9

overige gespecificeerde deformerende-dorsopathieën
Exclusie:

kyfose en lordose (M40.-)
scoliose (M41.-)

deformerende dorsopathie, niet-gespecificeerd
verkromming van wervelkolom NNO

XIII.23

HOOFDSTUK XIII.

spondylopathieën
(M45-M49)
spondylitis ankylopoetica [Bechterew]
Verwijzing: [Zie bij blok M40-M54 voor lokalisatiecode]

M46

overige inflammatoire-spondylopathieën

se
s

reumatoïde artritis van wervelkolom
Exclusie: artropathie bij ziekte van Reiter (M02.3)
juveniele spondylitis (ankylopoetica) (M08.1)
ziekte van Behçet (M35.2)

on
ly

M45

Verwijzing: [Zie bij blok M40-M54 voor lokalisatiecode]
spinale enthesopathie

po

M46.0

aandoening van aanhechting van ligament of spier van wervelkolom
sacroïliitis, niet elders geclassificeerd

M46.2

osteomyelitis van wervel

M46.3

infectie van tussenwervelschijf (pyogeen)

lp

ur

M46.1

na

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven
discitis, niet-gespecificeerd

M46.5

overige infectieuze-spondylopathieën

M46.8

overige gespecificeerde inflammatoire-spondylopathieën

M46.9

inflammatoire spondylopathie, niet-gespecificeerd

at

uc

M47

io

M46.4

spondylose

ed

Verwijzing: [Zie bij blok M40-M54 voor lokalisatiecode]
Inclusie: degeneratie van facetgewrichten
(osteo)artrose of osteoartritis van wervelkolom

Fo
r

M47.0†

M47.1

M47.2

XIII.24

compressiesyndroom van 'arteria spinalis anterior' en 'arteria vertebralis'
(G99.2*)
overige spondylose met myelopathie
compressie van ruggenmerg door spondylose† (G99.2*)
Exclusie: subluxatie van wervel (M43.3-M43.5)

overige spondylose met radiculopathie

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
overige gespecificeerde spondylose
cervicale spondylose
lumbosacrale spondylose
thoracale spondylose

zonder myelopathie of radiculopathie

M47.9

spondylose, niet-gespecificeerd

M48

overige spondylopathieën
Verwijzing: [Zie bij blok M40-M54 voor lokalisatiecode]
spinale stenose
caudale stenose

M48.1

ankyloserende hyperostose [Forestier]

po

idiopathische skelethyperostose, diffuus [DISH]
kissing spines

M48.3

traumatische spondylopathie

M48.4

vermoeidheidsfractuur van wervel

lp

M48.5

ur

M48.2

stressfractuur van wervel

se
s

M48.0

on
ly

M47.8

ingezakte wervel, niet elders geclassificeerd

M48.8

io

na

ingezakte wervel NNO
wigvormige wervel NNO
Exclusie: ingezakte wervel bij osteoporose (M80.-)
vers letsel - zie letsel van wervelkolom naar lichaamsregio
overige gespecificeerde spondylopathieën

spondylopathie, niet-gespecificeerd

uc

M48.9

at

verbening van 'ligamentum longitudinale posterius'

M49*

spondylopathieën bij elders geclassificeerde ziekten

ed

Verwijzing: [Zie bij blok M40-M54 voor lokalisatiecode]
Exclusie: artropathieën bij psoriasis en darmziekte* (M07.-*, M09.-*)

M49.0*

tuberculose van wervelkolom (A18.0†)

Fo
r

bochel van Pott

M49.1*

spondylitis door Brucella (A23.-†)

M49.2*

spondylitis door enterobacteriën (A01-A04†)

M49.3*

spondylopathie bij elders geclassificeerde overige infectieziekten en
parasitaire aandoeningen
Exclusie:

neuropathische spondylopathie bij 'tabes dorsalis' (M49.4*)

XIII.25

HOOFDSTUK XIII.
M49.4*

neuropathische spondylopathie

M49.5*

ingezakte wervel bij elders geclassificeerde ziekten
wervelfractuur door metastase (C79.5†)

M49.8*

spondylopathie bij elders geclassificeerde overige ziekten

Exclusie:

discitis NNO (M46.4)
vers letsel - zie letsel van wervelkolom naar lichaamsregio
aandoeningen van cervicale tussenwervelschijf

aandoeningen van cervicale tussenwervelschijf met nekpijn
aandoeningen van cervicothoracale tussenwervelschijf

ur

Inclusie:

po

M50

se
s

overige dorsopathieën
(M50-M54)

on
ly

neuropathische spondylopathie bij:
• syringomyelie en syringobulbie (G95.0†)
• tabes dorsalis (A52.1†)

aandoening van cervicale tussenwervelschijf met myelopathie (G99.2*)

M50.1†

aandoening van cervicale tussenwervelschijf met radiculopathie (G55.1*)
Exclusie:

lp

M50.0†

brachiale radiculitis NNO (M54.1)

overige dislocatie van cervicale tussenwervelschijf

M50.3

overige degeneratie van cervicale tussenwervelschijf

M50.8

overige gespecificeerde aandoeningen van cervicale tussenwervelschijf

M50.9

aandoening van cervicale tussenwervelschijf, niet-gespecificeerd

M51

aandoeningen van overige tussenwervelschijven

uc

at

io

na

M50.2

aandoeningen van thoracale, thoracolumbale, lumbale en
lumbosacrale tussenwervelschijf

ed

Inclusie:

aandoeningen van lumbale en andere tussenwervelschijven met myelopathie
(G99.2*)

M51.1†

aandoeningen van lumbale en andere tussenwervelschijven met
radiculopathie (G55.1*)

Fo
r

M51.0†

M51.2

ischias door aandoening van tussenwervelschijf
Exclusie: lumbale radiculitis NNO (M54.1)
overige dislocatie van overige gespecificeerde tussenwervelschijven
lumbago door dislocatie van tussenwervelschijf

M51.3

overige degeneratie van overige gespecificeerde tussenwervelschijven

M51.4

Schmorl-knötchen

XIII.26

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
overige gespecificeerde aandoeningen van overige tussenwervelschijven

M51.9

aandoening van overige tussenwervelschijven, niet-gespecificeerd

M53

overige dorsopathieën, niet elders geclassificeerd
Verwijzing: [Zie bij blok M40-M54 voor lokalisatiecode]

M53.0

cervicocraniaal syndroom
achterste-cervicale-sympathicussyndroom
cervicobrachiaal syndroom
Exclusie:

se
s

M53.1

on
ly

M51.8

aandoening van cervicale tussenwervelschijf (M50.-)
thoracic outlet syndrome (G54.0)

instabiliteit van wervelkolom

M53.3

sacrococcygeale aandoeningen niet elders geclassificeerd
coccygodynie
overige gespecificeerde dorsopathieën

M53.9

dorsopathie, niet-gespecificeerd

M54

dorsalgie

lp

ur

M53.8

po

M53.2

panniculitis van hals en rug

radiculopathie

uc

M54.1

panniculitis:
• NNO (M79.3)
• lupus (L93.2)
• recidiverend [Weber-Christian] (M35.6)

at

Exclusie:

io

M54.0

na

Verwijzing: Zie bij blok M40-M54 voor lokalisatiecode]
Exclusie: psychogene rugpijn (F45.4)

Fo
r

ed

neuritis of radiculitis:
• brachiaal NNO
• lumbaal NNO
• lumbosacraal NNO
• thoracaal NNO
radiculitis NNO
Exclusie: neuralgie en neuritis NNO (M79.2)
radiculopathie met:
• aandoening van cervicale tussenwervelschijf (M50.1†)
• aandoening van lumbale en andere tussenwervelschijven (M51.1†)
• spondylose (M47.2)

M54.2

cervicalgie
Exclusie:

cervicalgie door aandoening van cervicale tussenwervelschijf (M50.-)

XIII.27
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ischias
Exclusie:

M54.4

lumbago met ischias
Exclusie:

M54.5

aandoening van nervus ischiadicus (G57.0)
ischias:
• door aandoening van tussenwervelschijf (M51.1†)
• met lumbago (M54.4)
door aandoening van tussenwervelschijf (M51.1†)

lage rugpijn

pijn in thoracale wervelkolom
Exclusie:

pijn door aandoening van tussenwervelschijf (M51.-)

ur

M54.6

po

se
s

lendepijn
lumbago NNO
overbelasting van onderste deel van rug
Exclusie: lumbago:
• door dislocatie van tussenwervelschijf (M51.2)
• met ischias (M54.4)

on
ly

M54.3

overige gespecificeerde vormen van dorsalgie

M54.9

dorsalgie, niet-gespecificeerd

lp

M54.8

rugpijn NNO

io

na

aandoeningen van weke delen
(M60-M79)

dermatopolymyositis (M33.-)
myopathie bij:
• amyloïdose (E85.-)
• lupus erythematodes disseminatus (M32.-)
• polyarteriitis nodosa (M30.0)
• reumatoïde artritis (M05.3†)
• sclerodermie (M34.-)
• syndroom van Sjögren (M35.0)
spierdystrofieën en myopathieën (G71-G72)

Fo
r

ed

uc

Exclusie:

at

aandoeningen van spieren
(M60-M63)

M60

M60.0

myositis
Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
infectieuze myositis
tropische pyomyositis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven

XIII.28

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
M60.1

interstitiële myositis

M60.2

vreemdlichaamgranuloom van weke delen, niet elders geclassificeerd
vreemdlichaamgranuloom van huid en subcutis (L92.3)

M60.8

overige gespecificeerde vormen van myositis

M60.9

myositis, niet-gespecificeerd

M61

calcificatie en ossificatie van spier

traumatische 'myositis ossificans'

M61.1

progressieve 'myositis ossificans'
fibrodysplasia ossificans progressiva

M61.2

po

M61.0

se
s

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]

on
ly

Exclusie:

paralytische calcificatie en ossificatie van spier

M61.3

ur

'myositis ossificans' verband houdend met quadriplegie of paraplegie
calcificatie en ossificatie van spieren verband houdend met verbrandingen

overige vormen van calcificatie van spier
Exclusie:

verkalkende tendinitis (M65.2)
verkalkende tendinitis van schouder (M75.3)

na

M61.4

lp

'myositis ossificans' verband houdend met brandwonden

overige vormen van ossificatie van spier

M61.9

calcificatie en ossificatie van spier, niet-gespecificeerd

M62

overige aandoeningen van spier

at

io

M61.5

ed

uc

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: kramp en spasme (R25.2)
myalgie (M79.1)
myopathie:
• alcoholisch (G72.1)
• ten gevolge van geneesmiddelgebruik (G72.0)
stiff-man syndrome (G25.8)

diastase van spier

M62.1

overige ruptuur van spier (niet-traumatisch)

Fo
r

M62.0

Exclusie:

ruptuur van pees (M66.-)
traumatische ruptuur van spier - zie letsel van spier naar lichaamsregio

XIII.29

HOOFDSTUK XIII.
M62.2

ischemisch spierinfarct

M62.3

immobiliteitssyndroom (paraplegisch)

M62.4

contractuur van spier
Exclusie:

spierverlies en -atrofie, niet elders geclassificeerd

se
s

M62.5

contractuur van gewricht (M24.5)

inactiviteitsatrofie NEC
sarcopenie
spierverrekking
Exclusie:
M62.8

vers letsel - zie letsel van spier naar lichaamsregio

po

M62.6

overige gespecificeerde aandoeningen van spier

ur

hernia van spier(schede)

aandoening van spier, niet-gespecificeerd

M63*

aandoeningen van spier bij elders geclassificeerde ziekten
myopathie bij:
• endocriene ziekten (G73.5*)
• stofwisselingsstoornissen (G73.6*)

na

Exclusie:

lp

M62.9

myositis bij elders geclassificeerde bacteriële ziekten

io

M63.0*

on
ly

spierlogesyndroom, niet traumatisch
Exclusie: ischemische contractuur van Volkmann (T79.6)
spierlogesyndroom, traumatisch (T79.6)
traumatische ischemie van spier (T79.6)

myositis bij elders geclassificeerde protozoaire ziekten en parasitaire
aandoeningen

uc

M63.1*

at

myositis bij:
• lepra [ziekte van Hansen] (A30.-†)
• syfilis (A51.4†, A52.7†)

ed

myositis bij:
• cysticercose (B69.8†)
• schistosomiasis [bilharziasis] (B65.-†)
• toxoplasmose (B58.8†)
• trichinose (B75†)

Fo
r

M63.2*

myositis bij elders geclassificeerde overige infectieziekten
myositis bij mycose (B35-B49†)

M63.3*

myositis bij sarcoïdose (D86.8†)

M63.8*

overige aandoeningen van spier bij elders geclassificeerde ziekten

XIII.30

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)

aandoeningen van synovium en pees
(M65-M68)
M65

synoviitis en tendovaginitis

abces van peesschede

se
s

M65.0

on
ly

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: aandoeningen van weke delen samenhangend met belasting,
overbelasting en druk (M70.-)
chronische crepiterende-synoviitis van hand en pols (M70.0)
vers letsel - zie letsel van ligament of pees naar lichaamsregio

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B96) om bacterieel agens
aan te geven
overige infectieuze-synoviitis en tendovaginitis

M65.2

verkalkende tendinitis
Exclusie:

gespecificeerde tendinitis (M75-M77)
van schouder (M75.3)

trigger finger

M65.4

tendovaginitis ter hoogte van 'processus styloideus radii' [De Quervain]

na

tendovaginitis stenosans
M65.8

lp

nodulaire aandoening van pees

ur

M65.3

po

M65.1

overige gespecificeerde synoviitis en tendovaginitis

io

irritable hip

synoviitis en tendovaginitis, niet-gespecificeerd

M66

spontane-ruptuur van synovium en pees

at

M65.9

ed

uc

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Inclusie: ruptuur die optreedt bij normale belasting van weefsels die
kennelijk minder sterk zijn dan normaal
Exclusie: rotator cuff syndrome (M75.1)
ruptuur die optreedt bij overbelasting van normaal weefsel- zie
letsel van pees naar lichaamsregio

Fo
r

M66.0
M66.1

ruptuur van kniekuilcyste
ruptuur van synovium
ruptuur van synoviumcyste
Exclusie: ruptuur van kniekuilcyste (M66.0)

M66.2

spontane-ruptuur van extensorpezen

M66.3

spontane-ruptuur van flexorpezen

M66.4

spontane-ruptuur van overige gespecificeerde pezen

XIII.31

HOOFDSTUK XIII.
M66.5

spontane-ruptuur van niet-gespecificeerde pees
Ruptuur van spier-peesovergang, niet-traumatisch

overige aandoeningen van synovium en pees

M67.0

korte achillespees (verworven)

M67.1

overige contractuur van pees(schede)
Exclusie:

M67.2

met contractuur van gewricht (M24.5)

hypertrofie van synoviale membraan, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

M67.3

villonodulaire synoviitis (gepigmenteerd) (M12.2)

passagère synoviitis

ur

toxische synoviitis
Exclusie: palindroomreuma (M12.3)
M67.4

on
ly

fibromatose van fascia palmaris [Dupuytren] (M72.0)
tendinitis NNO (M77.9)
xanthomatose, gelokaliseerd in pezen (E78.2)

se
s

Exclusie:

po

M67

ganglion

na

lp

ganglion van gewricht of pees(schede)
Exclusie: cyste van:
• bursa (M71.2-M71.3)
• synovium (M71.2-M71.3)
ganglion bij framboesia (A66.6)

overige gespecificeerde aandoeningen van synovium en pees

M67.9

aandoening van synovium en pees, niet-gespecificeerd

M68*

aandoeningen van synovium en pees bij elders geclassificeerde ziekten

M68.0*

synoviitis en tendovaginitis bij elders geclassificeerde bacteriële ziekten

uc

at

io

M67.8

ed

synoviitis of tendovaginitis bij:
• gonorroe (A54.4†)
• syfilis (A52.7†)
• tuberculose (A18.0†)

Fo
r

M68.8*

XIII.32

overige aandoeningen van synovium en pees bij elders geclassificeerde
ziekten

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)

overige aandoeningen van weke delen
(M70-M79)
aandoeningen van weke delen samenhangend met belasting,
overbelasting en druk

on
ly

M70

se
s

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Inclusie: aandoeningen van weke delen samenhangend met beroep
Exclusie: bursitis (van):
• NNO (M71.9)
• schouder (M75.5)
decubitus [druk]ulcus en drukplek (L89.-)
enthesopathieën (M76-M77)
chronische crepiterende synoviitis van hand en pols

M70.1

bursitis van hand

M70.2

bursitis olecrani

M70.3

overige bursitis van elleboog

M70.4

bursitis prepatellaris

M70.5

overige bursitis van knie

M70.6

bursitis trochanterica

na

lp

ur

po

M70.0

M70.7

io

tendinitis van trochanterpees
overige bursitis van heup

overige gespecificeerde aandoeningen van weke delen samenhangend met
belasting, overbelasting en druk

uc

M70.8

at

bursitis ischiadica

niet-gespecificeerde aandoening van weke delen samenhangend met
belasting, overbelasting en druk

ed

M70.9

Fo
r

M71

overige bursopathieën
Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: bunion (M20.1)
bursitis samenhangend met belasting, overbelasting of druk (M70.-)
enthesopathieën (M76-M77)

M71.0

abces van bursa

M71.1

overige infectieuze-bursitis

M71.2

synoviale kniekuilcyste [Baker]
Exclusie:

met ruptuur (M66.0)

XIII.33

HOOFDSTUK XIII.
M71.3

overige cyste van bursa
synoviumcyste NNO
Exclusie: synoviumcyste met ruptuur (M66.1)
calciumafzetting in bursa

M71.5

van schouder (M75.3)

overige bursitis, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

bursitis (van):
• NNO (M71.9)
• ligamentum collaterale tibiale [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
• schouder (M75.5)

M71.8

overige gespecificeerde bursopathieën

M71.9

bursopathie, niet-gespecificeerd

po

bursitis NNO

M72

on
ly

Exclusie:

se
s

M71.4

fibroblastaire aandoeningen

ur

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: retroperitoneale fibromatose (D48.3)
fibromatose van fascia palmaris [Dupuytren]

M72.1

knuckle pads

M72.2

fibromatose van fascia plantaris

na

lp

M72.0

plantaire fasciitis

pseudosarcomateuze fibromatose

io

M72.4

M72.6

at

nodulaire fasciitis

necrotiserende fasciitis

uc

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om infectieus agens aan
te geven

overige gespecificeerde fibroblastaire aandoeningen

Fo
r

ed

M72.8

M72.9

abces van fascie
Exclusie: fasciitis:
• diffuus (eosinofiel) (M35.4)
• necrotiserend (M72.6)
• nodulair (M72.4)
• perirenaal (K66.2)
• plantair (M72.2)

fibroblastaire aandoening, niet-gespecificeerd
fasciitis NNO
fibromatose NNO

M73*

aandoeningen van weke delen bij elders geclassificeerde ziekten
Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]

XIII.34

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
bursitis door gonokokken (A54.4†)

M73.1*

bursitis bij syfilis (A52.7†)

M73.8*

overige aandoeningen van weke delen bij elders geclassificeerde ziekten

M75

schouderlaesies
Exclusie:

M75.0

schouder-handsyndroom (M89.0)

adhesieve capsulitis van schouder

se
s

frozen shoulder
periartritis van schouder
M75.1

on
ly

M73.0*

rotator cuff syndrome

po

scheur of ruptuur van 'rotator cuff' of van supraspinatus (compleet)(incompleet),
niet-gespecificeerd als traumatisch
supraspinatussyndroom
tendinitis bicipitalis

M75.3

verkalkte tendinitis van schouder

lp

verkalkte bursa van schouder

ur

M75.2

'impingement syndrome' van schouder

M75.5

bursitis van schouder

M75.6

labrumscheur van degeneratief schoudergewricht

M75.8

overige gespecificeerde schouderlaesies

M75.9

schouderlaesie, niet-gespecificeerd

M76

enthesopathieën van onderste extremiteit, exclusief voet

uc

at

io

na

M75.4

Fo
r

ed

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: bursitis samenhangend met belasting, overbelasting en druk
(M70.-)
Aanwijzing: De neiging bestaat de specifiek lijkende termen 'bursitis', 'capsulitis'
en 'tendinitis' zonder onderscheid voor aandoeningen van
aanhechtingen van perifere ligamenten of spieren te gebruiken;
de meeste van deze aandoeningen zijn bijeengebracht onder de
term 'enthesopathieën' wat de algemene term voor laesies op
deze lokalisaties is.

M76.0

tendinitis van gluteuspees

M76.1

tendinitis van psoaspees

M76.2

bekkenkamspoor

M76.3

iliotibiale-bandsyndroom

XIII.35

HOOFDSTUK XIII.
M76.4

bursitis van 'ligamentum collaterale tibiale' [Pellegrini-Stieda]

M76.5

tendinitis van patellapees

M76.6

tendinitis van achillespees

on
ly

bursitis bij achillespees
M76.7

tendinitis van peroneuspees

M76.8

overige gespecificeerde enthesopathieën van onderste extremiteit, exclusief
voet

se
s

tendinitis van 'musculus tibialis posterior'
'tibialis anterior'-syndroom

enthesopathie van onderste extremiteit, niet-gespecificeerd

M77

overige enthesopathieën

po

M76.9

epicondylitis medialis

M77.1

epicondylitis lateralis

io

tenniselleboog

na

M77.0

lp

ur

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: bursitis:
• NNO (M71.9)
• samenhangend met belasting, overbelasting en druk (M70.-)
osteofyt (M25.7)
spinale enthesopathie (M46.0)

periartritis van pols

M77.3

calcaneusspoor

M77.4

metatarsalgie

uc

at

M77.2

Exclusie:

overige enthesopathie van voet

ed

M77.5

metatarsalgie van Morton (G57.6)

overige gespecificeerde enthesopathieën, niet elders geclassificeerd

M77.9

enthesopathie, niet-gespecificeerd

Fo
r

M77.8

M79

botspoor NNO
capsulitis NNO
periartritis NNO
tendinitis NNO

overige aandoeningen van weke delen, niet elders geclassificeerd
Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: pijn in weke delen, psychogeen (F45.4)

XIII.36

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
reuma, niet-gespecificeerd
Exclusie:
myalgie
Exclusie:
M79.2

neuralgie en neuritis, niet-gespecificeerd
Exclusie:

M79.3

myositis (M60.-)

on
ly

M79.1

fibromyalgie (M79.7)

ischias (M54.3-M54.4)
mononeuropathieën (G56-G58)
radiculitis:
• NNO (M54.1)
• brachiaal NNO (M54.1)
• lumbosacraal NNO (M54.1)

panniculitis, niet-gespecificeerd

panniculitis:
• hals en rug (M54.0)
• lupus (L93.2)
• recidiverend [Weber-Christian] (M35.6)

ur

po

Exclusie:

se
s

M79.0

hypertrofie van (infrapatellair) vetkussen

M79.5

achtergebleven 'corpus alienum' in weke delen
vreemdlichaamgranuloom van:
• huid en subcutis (L92.3)
• weke delen (M60.2)

na

Exclusie:

lp

M79.4

pijn in extremiteit

M79.7

fibromyalgie

io

M79.6

uc

at

fibromyositis
fibrositis
myofibrositis

overige gespecificeerde aandoeningen van weke delen

M79.9

aandoening van weke delen, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

M79.8

XIII.37

HOOFDSTUK XIII.

afwijkingen in dichtheid en structuur van bot
(M80-M85)
M80

osteoporose met pathologische fractuur

on
ly

osteopathieën en chondropathieën
(M80-M94)

se
s

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Inclusie: osteoporotische inzakking en wigvorming van wervel
Exclusie: ingezakte wervel NNO (M48.5)
pathologische fractuur NNO (M84.4)
wigvorming van wervel NNO (M48.5)
postmenopauzale osteoporose met pathologische fractuur

M80.1

osteoporose met pathologische fractuur na ovariëctomie

M80.2

inactiviteitsosteoporose met pathologische fractuur

M80.3

osteoporose met pathologische fractuur door malabsorptie na chirurgische
ingreep

M80.4

door geneesmiddel geïnduceerde osteoporose met pathologische fractuur

lp

ur

po

M80.0

na

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
idiopathische osteoporose met pathologische fractuur

M80.8

overige gespecificeerde vormen van osteoporose met pathologische fractuur

M80.9

niet-gespecificeerde osteoporose met pathologische fractuur

at

uc

M81

io

M80.5

osteoporose zonder pathologische fractuur

ed

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: osteoporose met pathologische fractuur (M80.-)

postmenopauzale osteoporose

M81.1

osteoporose na ovariëctomie

M81.2

osteoporose door inactiviteit

Fo
r

M81.0

Exclusie:

atrofie van Sudeck (M89.0)

M81.3

osteoporose als gevolg van malabsorptie na chirurgische ingreep

M81.4

door geneesmiddel geïnduceerde osteoporose
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

XIII.38

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
M81.5

idiopathische osteoporose

M81.6

lokale osteoporose [Lequesne]

M81.8

atrofie van Sudeck (M89.0)

overige gespecificeerde osteoporose
seniele osteoporose

M81.9

osteoporose, niet-gespecificeerd

M82*

osteoporose bij elders geclassificeerde ziekten

se
s

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]

on
ly

Exclusie:

osteoporose bij multipel myeloom (C90.0†)

M82.1*

osteoporose bij endocriene ziekten (E00-E34†)

M82.8*

osteoporose bij elders geclassificeerde overige ziekten

M83

osteomalacie bij volwassenen

ur

po

M82.0*

io

na

lp

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: osteomalacie:
• infantiel en juveniel (E55.0)
• vitamine D-resistent (E83.3)
rachitis (actief stadium) (E55.0)
rachitis (actief stadium), laat gevolg (E64.3)
rachitis (actief stadium), vitamine D-resistent (E83.3)
renale osteodystrofie (N25.0)
puerperale osteomalacie

M83.1

seniele osteomalacie

uc

at

M83.0

M83.2

osteomalacie bij volwassenen als gevolg van malabsorptie
osteomalacie bij volwassenen als gevolg van malabsorptie na chirurgische ingreep

osteomalacie bij volwassenen als gevolg van ondervoeding

M83.4

botziekte door aluminium

M83.5

door geneesmiddel geïnduceerde osteomalacie, bij volwassenen, overige

Fo
r

ed

M83.3

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

M83.8

overige gespecificeerde vormen van osteomalacie bij volwassenen

M83.9

osteomalacie bij volwassenen, niet-gespecificeerd

M84

afwijkingen in continuïteit van bot
Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]

XIII.39

HOOFDSTUK XIII.
M84.0

verkeerd aaneengroeien van fractuur

M84.1

niet aaneengroeien van fractuur [pseudoartrose]
pseudoartrose na aan elkaar zetten of artrodese (M96.0)

M84.2

vertraagd aaneengroeien van fractuur

M84.3

stressfractuur, niet elders geclassificeerd
stressfractuur NNO
Exclusie: stressfractuur van wervel (M48.4)
pathologische fractuur, niet elders geclassificeerd

se
s

M84.4

on
ly

Exclusie:

pathologische fractuur NNO
Exclusie: ingezakte wervel NEC (M48.5)
pathologische fractuur bij osteoporose (M80.-)

overige gespecificeerde afwijkingen in continuïteit van bot

M84.9

afwijking in continuïteit van bot, niet-gespecificeerd

M85

overige afwijkingen in dichtheid en structuur van bot

ur

po

M84.8

fibreuze dysplasie (monostotisch)
Exclusie:

fibreuze dysplasie van kaak (K10.8)

io

M85.0

na

lp

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: osteogenesis imperfecta (Q78.0)
osteopetrose (Q78.2)
osteopoikilie (Q78.8)
polyostotische fibrodysplasie (Q78.1)

skeletfluorose

M85.2

hyperostose van schedel

uc

at

M85.1

osteitis condensans

M85.4

solitaire botcyste

ed

M85.3

Exclusie:

Fo
r

M85.5

M85.6

XIII.40

solitaire cyste van kaak (K09.1-K09.2)

aneurysmatische botcyste
Exclusie:

aneurysmatische cyste van kaak (K09.2)

overige botcysten
Exclusie:

cyste van kaak (K09.1-K09.2)
osteitis fibrosa cystica generalisata [botziekte van Recklinghausen]
(E21.0)

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
M85.8

overige gespecificeerde afwijkingen in dichtheid en structuur van bot

afwijking in dichtheid en structuur van bot, niet-gespecificeerd

overige osteopathieën
(M86-M90)
Exclusie:
M86

osteopathie na medische verrichting (M96.-)
osteomyelitis

se
s

M85.9

on
ly

hyperostose van botten, behalve schedel
osteosclerose, verworven
Exclusie: idiopathische skelethyperostose [DISH], diffuus (M48.1)
osteosclerosis:
• congenita (Q77.4)
• met myelofibrose (D75.8)

lp

ur

po

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Exclusie: osteomyelitis:
• door Salmonella (A01-A02)
• van kaak (K10.2)
• van wervel (M46.2)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven
acute osteomyelitis, hematogeen

M86.1

acute osteomyelitis, overig

M86.2

subacute osteomyelitis

M86.3

chronische osteomyelitis, multifocaal

M86.4

chronische osteomyelitis met drainerende fistel

uc

at

io

na

M86.0

overige vormen van chronische osteomyelitis, hematogeen

M86.6

overige vormen van chronische osteomyelitis

M86.8

overige gespecificeerde vormen van osteomyelitis

ed

M86.5

Fo
r

abces van Brodie

M86.9

osteomyelitis, niet-gespecificeerd
infectie van bot NNO
periostitis NNO

XIII.41

HOOFDSTUK XIII.

M87

botnecrose

M87.0

aseptische botnecrose, idiopathisch

M87.1

botnecrose door geneesmiddelen

on
ly

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
Inclusie: avasculaire botnecrose
Exclusie: osteochondropathieën (M91-M93)
osteonecrose van kaak (ten gevolge van geneesmiddel)(ten gevolge
van straling)(K10.2)

se
s

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven
botnecrose door voorafgaand trauma

M87.3

overige vormen van secundaire botnecrose

M87.8

overige gespecificeerde vormen van botnecrose

M87.9

botnecrose, niet-gespecificeerd

M88

ziekte van Paget van bot [osteitis deformans]

ur

po

M87.2

lp

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
ziekte van Paget van schedel

M88.8

ziekte van Paget van overige gespecificeerde botten

M88.9

ziekte van Paget van bot, niet-gespecificeerd

M89

overige aandoeningen van bot

at

io

na

M88.0

uc

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
M89.0

algoneurodystrofie

ed

atrofie van Sudeck
Schouder-handsyndroom
Exclusie: sympathische reflexdystrofie (G90.5)

Fo
r

M89.1

stilstand van epifysaire groei

M89.2

overige stoornissen van ontwikkeling en groei van bot

M89.3

hypertrofie van bot

M89.4

overige vormen van hypertrofische osteoartropathie
pachydermoperiostose
ziekte van Marie-Bamberger

M89.5

XIII.42

osteolyse

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
M89.6

osteopathie na poliomyelitis

M89.8

overige gespecificeerde aandoeningen van bot
corticale hyperostose, infantiel
subperiostale ossificatie, posttraumatisch
aandoening van bot, niet-gespecificeerd

M90*

osteopathieën bij elders geclassificeerde ziekten

se
s

M89.9

on
ly

Exclusie: postpoliosyndroom (G14)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B91) om voorafgaande
poliomyelitis te specificeren

Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]
tuberculose van bot (A18.0†)
Exclusie:
M90.1*

tuberculose van wervelkolom (M49.0*)

periostitis bij elders geclassificeerde overige infectieziekten

ur

secundair-syfilitische periostitis (A51.4†)
M90.2*

po

M90.0*

osteopathie bij elders geclassificeerde overige infectieziekten

na

lp

syfilitische osteopathie of osteochondropathie (A50.5†, A52.7†)
osteomyelitis door:
• echinokokken (B67.2†)
• gonokokken (A54.4†)
• Salmonella (A02.2†)
botnecrose bij caissonziekte (T70.3†)

M90.4*

botnecrose als gevolg van hemoglobinopathie (D50-D64†)

M90.5*

botnecrose bij elders geclassificeerde overige ziekten

M90.6*

'osteitis deformans' bij neoplasma (C00-D48†)

uc

at

io

M90.3*

'osteitis deformans' bij maligne neoplasma van bot (C40-C41†)

botfractuur bij neoplasma (C00-D48†)

ed

M90.7*

Exclusie:

Fo
r

M90.8*

ingezakte wervel bij neoplasma (M49.5*)

osteopathie bij elders geclassificeerde overige ziekten
osteopathie bij renale osteodystrofie (N25.0†)

XIII.43

HOOFDSTUK XIII.

chondropathieën
(M91-M94)
Exclusie:

juveniele osteochondrose van heup en bekken
Exclusie:

M91.0

on
ly

M91

chondropathieën na medische verrichting (M96.-)
(niet-traumatische) epifysiolyse van femurkop (M93.0)

juveniele osteochondrose van bekken

se
s

osteochondrose (juveniel) van:
• acetabulum
• crista iliaca [Buchanan]
• symphysis pubica [Pierson]
• synchondrosis ischiopubica [van Neck]

juveniele osteochondrose van femurkop [Legg-Calvé-Perthes]

M91.2

coxa plana

po

M91.1

heupmisvorming als gevolg van voorafgaande juveniele-osteochondrose
pseudocoxalgie

M91.8

overige gespecificeerde vormen van juveniele osteochondrose van heup en
bekken

lp

ur

M91.3

na

juveniele osteochondrose na herstel van congenitale heupluxatie
juveniele osteochondrose van heup en bekken, niet-gespecificeerd

M92

overige juveniele-osteochondrose

M92.0

juveniele osteochondrose van humerus

io

M91.9

uc

at

osteochondrose (juveniel) van:
• capitulum humeri [Panner]
• caput humeri [Haas]
M92.1

juveniele osteochondrose van radius en ulna

M92.2

juveniele osteochondrose van hand

Fo
r

ed

osteochondrose (juveniel) van:
• distale ulna [Burns]
• radiuskop [Brailsford]

osteochondrose (juveniel) van:
• kopjes van metacarpalia [Mauclaire]
• os lunatum [Kienböck]

M92.3

overige juveniele-osteochondrose van bovenste extremiteit

M92.4

juveniele osteochondrose van patella
osteochondrose (juveniel) van:
• primaire ossificatiekern van patella [Köhler]
• secundaire ossificatiekern van patella [Sinding-Larsen]

XIII.44

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)
M92.5

juveniele osteochondrose van tibia en fibula

juveniele osteochondrose van tarsus
osteochondrose (juveniel) van:
• calcaneus [Sever]
• os naviculare (pedis) [Köhler]
• os tibiale externum [Haglund]
• talus [Diaz]

M92.7

juveniele osteochondrose van metatarsus

M92.8

overige gespecificeerde juveniele-osteochondrose

lp

juveniele osteochondrose, niet-gespecificeerd

gespecificeerd als juveniel, van niet-gespecificeerde lokalisatie

na

apofysitis
epifysitis
osteochondritis
osteochondrose

overige osteochondropathieën
Exclusie:

osteochondrose van wervelkolom (M42.-)

io

M93

ur

apophysitis calcanei
M92.9

po

osteochondrose (juveniel) van:
• metatarsale II [Freiberg]
• metatarsale V [Iselin]

se
s

M92.6

on
ly

osteochondrose (juveniel) van:
• proximale tibia [Blount]
• tuberositas tibiae [Osgood-Schlatter]
tibia vara

epifysiolyse van femurkop (niet-traumatisch)

M93.1

ziekte van Kienböck bij volwassenen

at

M93.0

uc

osteochondrose van 'os lunatum' bij volwassenen

osteochondritis dissecans

ed

M93.2

overige gespecificeerde osteochondropathieën

M93.9

osteochondropathie, niet-gespecificeerd

Fo
r

M93.8

M94

apofysitis
epifysitis
osteochondritis
osteochondrose

niet-gespecificeerd als juveniel of van volwassene, van nietgespecificeerde lokalisatie

overige aandoeningen van kraakbeen
Verwijzing: [Zie bij hoofdstuk XIII voor lokalisatiecode]

M94.0

chondropathia tuberosa [Tietze]
costochondritis

XIII.45

HOOFDSTUK XIII.
M94.1

recidiverende polychondritis

M94.2

chondromalacie
chondromalacia patellae (M22.4)

M94.3

chondrolyse

M94.8

overige gespecificeerde aandoeningen van kraakbeen

M94.9

aandoening van kraakbeen, niet-gespecificeerd

on
ly

Exclusie:

se
s

overige aandoeningen van bot-spierstelsel en bindweefsel
(M95-M99)
overige verworven misvormingen van bot-spierstelsel en bindweefsel
Exclusie: aandoeningen van bot-spierstelsel na medische verrichting (M96.-)
congenitale misvormingen van bot-spierstelsel en bindweefsel
(Q65-Q79)
deformerende dorsopathieën (M40-M43)
dentofaciale anomalieën [inclusief malocclusie] (K07.-)
verworven:
• afwezigheid van extremiteiten en organen (Z89-Z90)
• misvormingen van extremiteiten (M20-M21)

M95.0

verworven misvorming van neus
Exclusie:

deviatie van neusseptum (J34.2)

bloemkooloor

overige verworven misvormingen van oor (H61.1)

at

Exclusie:

io

M95.1

na

lp

ur

po

M95

overige verworven misvormingen van hoofd

M95.3

verworven misvorming van hals

M95.4

verworven misvorming van borstkas en rib

ed

uc

M95.2

M95.5

verworven misvorming van bekken

Fo
r

Exclusie:

indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede
wanverhouding (O33.-)

M95.8

overige gespecificeerde verworven misvormingen van bot-spierstelsel en
bindweefsel

M95.9

verworven misvorming van bot-spierstelsel en bindweefsel, nietgespecificeerd

XIII.46

ZIEKTEN VAN BOT-SPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M00-M99)

aandoeningen van bot-spierstelsel na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd
Exclusie:

aandoeningen verband houdend met osteoporose (M80-M81)
aanwezigheid van functionele implantaten en andere (hulp)
middelen (Z95-Z97)
artropathie na intestinale bypass (M02.0)

on
ly

M96

pseudoartrose na aan elkaar zetten of artrodese

M96.1

postlaminectomiesyndroom, niet elders geclassificeerd

M96.2

kyfose na bestraling

M96.3

kyfose na laminectomie

M96.4

postoperatieve lordose

M96.5

scoliose na bestraling

M96.6

botfractuur na aanbrengen van orthopedisch implantaat, gewrichtsprothese,
of botplaat

po

ur

overige gespecificeerde aandoeningen van bot-spierstelsel na medische
verrichting

na

M96.8

complicatie van inwendig orthopedisch-(hulp)middel, implantaat of
transplantaat (T84.-)

lp

Exclusie:

se
s

M96.0

instabiliteit van gewricht secundair aan verwijdering van gewrichtsprothese
aandoening van bot-spierstelsel na medische verrichting,
niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

uc

at

io

M96.9

XIII.47

HOOFDSTUK XIII.

M99

biomechanische laesies, niet elders geclassificeerd

.4
.5
.6
.7
.8
.9

se
s

po

.3

ur

.2

lp

.1

hoofdgebied
occipitocervicaal
cervicaal gebied
cervicothoracaal
thoracaal gebied
thoracolumbaal
lumbaal gebied
lumbosacraal
sacraal gebied
sacrococcygeaal of sacro-iliacaal
bekkengebied
heup of pubis
onderste extremiteit
bovenste extremiteit
acromioclaviculair en sternoclaviculair
ribbenkast
costochondraal, costovertebraal, sternochondraal
abdomen en overige

na

.0

on
ly

Deze categorie dient niet te worden gebruikt als de aandoening elders
geclassificeerd kan worden.
Aanwijzing: De volgende onderverdeling om de lokalisatie van de betreffende
lesies aan te geven is beschikbaar voor gebruik bij de juiste
subcategorieën uit M99; zie ook de opmerking bij M00-M99.

segmentale en somatische disfunctie

M99.1

subluxatiecomplex (van wervels)

M99.2

stenose van wervelkanaal door subluxatie

uc

at

io

M99.0

benige stenose van wervelkanaal

M99.4

bindweefselstenose van wervelkanaal

ed

M99.3

stenose van wervelkanaal door tussenwervelschijf

M99.6

benige stenose en stenose door subluxatie van 'foramina intervertebralia'

Fo
r

M99.5

M99.7

bindweefselstenose en stenose door tussenwervelschijf van 'foramina
intervertebralia'

M99.8

overige gespecificeerde biomechanische-laesies

M99.9

biomechanische laesie, niet-gespecificeerd

XIII.48

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)

XIV. Ziekten van urogenitaal stelsel (N00-N99)
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode
(P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)
complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed (O00-O99)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
(Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde-andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
nieuwvormingen (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische-bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)

po

se
s

on
ly

Exclusie:

io

na

lp

ur

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
N00-N08 ziekten van glomeruli
N10-N16 tubulo-interstitiële nierziekten
N17-N19 nierinsufficiëntie
N20-N23 urolithiasis
N25-N29 overige aandoeningen van nier en ureter
N30-N39 overige aandoeningen van urinewegen
N40-N51 ziekten van mannelijke geslachtsorganen
N60-N64 aandoeningen van mamma
N70-N77 ontstekingsprocessen van vrouwelijke organen in bekken
N80-N98 niet-inflammatoire aandoeningen van vrouwelijke geslachtsorganen
N99-N99 overige aandoeningen van het urogenitaal stelsel

Fo
r

ed

uc

at

asterisk-categorieën in dit hoofdstuk
N08* glomerulaire aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
N16* tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
N22* urolithiasis bij elders geclassificeerde ziekten
N29* overige aandoeningen van nier en ureter bij elders geclassificeerde ziekten
N33* aandoeningen van blaas bij elders geclassificeerde ziekten
N37* aandoeningen van urethra bij elders geclassificeerde ziekten
N51* aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen bij elders geclassificeerde ziekten
N74* ontstekingsprocessen in vrouwelijk bekken bij elders geclassificeerde ziekten
N77* vulvovaginale ulceratie en ontsteking bij elders geclassificeerde ziekten

XIV.1

HOOFDSTUK XIV.

ziekten van glomeruli
(N00-N08)

acuut nefritisch syndroom

Fo
r

ed

N00

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

Exclusie: hypertensieve nierziekte (I12,-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code toe om samengaande chronische
nierziekte aan te geven (N18.-)
gebruik desgewenst aanvullende code om uitwendige oorzaak (Hoofdstuk
XX) of aanwezigheid van nierinsufficiëntie, acuut (N17) of nietgespecificeerd (N19) aan te geven
Aanwijzing: In de volgende onderverdeling voor het vierde teken zijn de morfologische
veranderingen geclassificeerd; deze wordt gebruikt bij de categorieën
N00-N07. De onderverdelingen .0 t/m .8 mogen alleen dan worden
gebruikt als de morfologische veranderingen expliciet zijn vastgesteld (b.
v. door nierbiopsie of autopsie). De categorieën op drie-tekenniveau
hebben betrekking op klinische syndromen.
.0 geringe glomerulaire-afwijkingen
Definite: minimal change lesion
.1 focale en segmentale glomerulaire-afwijkingen
Definite: focale en segmentale:
• hyalinose
• sclerose
focale glomerulonefritis
.2 membraneuze glomerulonefritis, diffuus
.3 mesangioproliferatieve glomerulonefritis, diffuus
.4 proliferatieve glomerulonefritis, endocapillair, diffuus
.5 mesangiocapillaire glomerulonefritis, diffuus
Definite: membranoproliferatieve glomerulonefritis type 1, 3, of NNO
.6 dense deposit disease
Definite: membranoproliferatieve glomerulonefritis type 2
.7 progressieve glomerulonefritis, diffuus
Definite: extracapillaire glomerulonefritis
.8 anders gespecificeerd
Definite: proliferatieve glomerulonefritis NNO
.9 niet gespecificeerd

XIV.2

Verwijzing: [Zie (N00-N08) voor onderverdeling]
Inclusie: acute:
• glomerulaire aandoening
• glomerulonefritis
• nefritis
• nierziekte NNO
Exclusie: tubulo-interstitiële nefritis, acuut (N10)
nefritisch syndroom NNO (N05.-)

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)

snel progressief nefritisch syndroom
Verwijzing: [Zie (N00-N08) voor onderverdeling]
Inclusie: snel progressieve:
• glomerulaire aandoening
• glomerulonefritis
• nefritis
Exclusie: nefritisch syndroom NNO (N05.-)

N02

recidiverende en persisterende hematurie

on
ly

N01

chronisch nefritisch syndroom

po

N03

se
s

Verwijzing: [Zie (N00-N08) voor onderverdeling]
Inclusie: hematurie:
• benigne (familiaal)(op kinderleeftijd)
• met morfologische afwijking gespecificeerd onder .0-.8
Exclusie: hematurie NNO (R31)

na

lp

ur

Verwijzing: [Zie (N00-N08) voor onderverdeling]
Inclusie: chronische:
• glomerulaire aandoening
• glomerulonefritis
• nefritis
Exclusie: chronische tubulo-interstitiële nefritis (N11.-)
diffuse scleroserende-glomerulonefritis (N18.-)
nefritisch syndroom NNO (N05.-)
Aanwijzing: [Zie (N00-N08) voor onderverdeling]
N04

nefrotisch syndroom

at

io

Verwijzing: [Zie (N00-N08) voor onderverdeling]
Inclusie: congenitaal nefrotisch-syndroom
lipoïdnefrose
niet-gespecificeerd nefritisch syndroom
Verwijzing: [Zie (N00-N08) voor onderverdeling]
Inclusie: glomerulonefritis NNO
nefritis NNO
ziekte van glomeruli NNO
nefropathie NNO en nierziekte NNO met morfologische afwijking
gespecificeerd onder .0-.8
Exclusie: nefropathie NNO zonder vermelding van morfologische afwijking
(N28.9)
nierziekte NNO zonder vermelding van morfologische afwijking
(N28.9)
tubulo-interstitiële nefritis NNO (N12)

Fo
r

ed

uc

N05

XIV.3

HOOFDSTUK XIV.

N06

geïsoleerde proteïnurie met gespecificeerde morfologische afwijking

se
s

on
ly

Verwijzing: [Zie (N00-N08) voor onderverdeling]
Inclusie: proteïnurie (geïsoleerd)(orthostatisch)(persisterend) met
morfologische afwijking gespecificeerd onder .0-.8
Exclusie: proteïnurie:
• NNO (R80)
• Bence Jones (R80)
• bij zwangerschap (O12.1)
• geïsoleerd NNO (R80)
• orthostatisch NNO (N39.2)
• persisterend NNO (N39.1)
N07

hereditaire nefropathie, niet elders geclassificeerd

po

Verwijzing: [Zie (N00-N08) voor onderverdeling]
Exclusie: hereditaire amyloïd-nefropathie (E85.0)
nagel-patellasyndroom (Q87.2)
niet-neuropathische heredofamiliale-amyloïdose (E85.0)
syndroom van Alport (Q87.8)

glomerulaire aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
Inclusie: nefropathie bij elders geclassificeerde ziekten
Exclusie: tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij elders geclassificeerde
ziekten (N16.-*)

N08.0*

glomerulaire aandoeningen bij elders geclassificeerde infectieziekten en
parasitaire aandoeningen

na

lp

ur

N08*

uc

at

io

glomerulaire aandoeningen bij:
• bof (B26.8†)
• malaria door Plasmodium malariae (B52.0†)
• schistosomiasis [bilharziasis] (B65.-†)
• sepsis (A40-A41†)
• strongyloidiasis (B78.-†)
• syfilis (A52.7†)

N08.1*

glomerulaire aandoeningen bij neoplasmata

ed

glomerulaire aandoeningen bij:
• macroglobulinemie van Waldenström (C88.0†)
• multipel myeloom (C90.0†)

Fo
r

N08.2*

N08.3*

XIV.4

glomerulaire aandoeningen bij bloedziekten en bij aandoeningen waarbij
immuunsysteem is betrokken
glomerulaire aandoeningen bij:
• cryoglobulinemie (D89.1†)
• gedissemineerde intravasale stolling [defibrinatiesyndroom] (D65†)
• hemolytisch-uremisch syndroom (D59.3†)
• purpura van Henoch(-Schönlein) (D69.0†)
• sikkelcelaandoeningen (D57.-†)
glomerulaire aandoeningen bij diabetes mellitus (E10-E14† met
gemeenschappelijk vierde-teken .2)

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)
glomerulaire aandoeningen bij overige endocriene-ziekten, voedings- en
stofwisselingsstoornissen
glomerulaire aandoeningen bij:
• amyloïdose (E85.-†)
• lecithine-cholesterol-acyltransferasedeficiëntie (E78.6†)
• ziekte van Fabry(-Anderson) (E75.2†)
N08.5*

glomerulaire aandoeningen bij systeemziekten van bindweefsel

se
s

glomerulaire aandoeningen bij:
• granulomatose met polyangiitis (M31.3†)
• granulomatose van Wegener (M31.3†)
• lupus erythematodes disseminatus (M32.1†)
• microscopische polyangiitis (M31.7†)
• syndroom van Goodpasture (M31.0†)
• trombotische trombocytopenische purpura (M31.1†)

glomerulaire aandoeningen bij elders geclassificeerde overige aandoeningen

po

N08.8*

on
ly

N08.4*

glomerulaire aandoeningen bij subacute bacteriële-endocarditis (I33.0†)

lp

ur

tubulo-interstitiële nierziekten
(N10-N16)

na

Inclusie: pyelonefritis
Exclusie: pyelo-ureteritis cystica (N28.8)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om samengaande chronische nierziekte
aan te geven (N18.-)
tubulo-interstitiële nefritis, acuut

io

N10

tubulo-interstitiële nefritis, chronisch

ed

N11

uc

at

acute:
• infectieuze interstitiële-nefritis
• pyelitis
• pyelonefritis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

Fo
r

Inclusie:

N11.0

chronische:
• infectieuze interstitiële-nefritis
• pyelitis
• pyelonefritis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

niet-obstructieve chronische pyelonefritis verband houdend met reflux
pyelonefritis (chronisch) verband houdend met (vesico-ureterale) reflux
Exclusie: vesico-ureterale reflux NNO (N13.7)

XIV.5

HOOFDSTUK XIV.
chronische obstructieve-pyelonefritis
pyelonefritis (chronisch) verband houdend met:
• afknikking [kinking]
• anomalie
• obstructie
• strictuur
Exclusie: calculeuze pyelonefritis (N20.9)
obstructieve uropathie (N13.-)
N11.8

van pyelo-ureterale overgang
of ureter

tubulo-interstitiële nefritis, chronisch, overig gespecificeerd

N11.9

se
s

niet-obstructieve chronische pyelonefritis NNO
tubulo-interstitiële nefritis, chronisch, niet-gespecificeerd

po

chronische:
• interstitiële nefritis NNO
• pyelitis NNO
• pyelonefritis NNO

tubulo-interstitiële nefritis, niet-gespecificeerd als acuut of
chronisch

ur

N12

on
ly

N11.1

lp

interstitiële nefritis NNO
pyelitis NNO
pyelonefritis NNO
Exclusie: calculeuze pyelonefritis (N20.9)

obstructieve uropathie en reflux-uropathie
congenitale obstructieve-afwijkingen van nierbekken en
congenitale misvorming van ureter (Q62.0-Q62.3)
nier- en ureterstenen zonder hydronefrose (N20.-)
obstructieve pyelonefritis (N11.1)

N13.0

at

io

Exclusie:

na

N13

hydronefrose met obstructie van pyelo-ureterale overgang
met infectie (N13.6)

uc

Exclusie:
N13.1

hydronefrose met ureterstrictuur, niet elders geclassificeerd

ed

Exclusie:

N13.2

hydronefrose met obstructie door nier- en ureterstenen
Exclusie:

Fo
r

N13.3

N13.4

N13.5

met infectie (N13.6)

met infectie (N13.6)

overige en niet-gespecificeerde vormen van hydronefrose
Exclusie:

met infectie (N13.6)

hydro-ureter
Exclusie:

met infectie (N13.6)

afknikking en strictuur van ureter zonder hydronefrose
Gebruik desgewenst aanvullende code om onderliggende ziekte aan te geven.
Exclusie: met infectie (N13.6)

XIV.6

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)
N13.6

pyonefrose

N13.7

uropathie samenhangend met vesico-ureterale reflux

se
s

vesico-ureterale reflux:
• NNO
• met littekenvorming
Exclusie: pyelonefritis samenhangend met reflux (N11.0)

on
ly

aandoeningen uit N13.0-N13.5 met infectie
obstructieve uropathie met infectie
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven

N13.8

overige gespecificeerde obstructieve-uropathie en reflux-uropathie

N13.9

obstructieve uropathie en reflux-uropathie, niet-gespecificeerd

po

urinewegobstructie NNO

N14

tubulo-interstitiële en tubulaire aandoeningen door geneesmiddelen en
zware metalen

ur

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
toxisch agens aan te geven
nefropathie door analgetica

N14.1

nefropathie door overige gespecificeerde geneesmiddelen en biologischestoffen

N14.2

nefropathie door niet-gespecificeerd geneesmiddel of biologische stof

N14.3

nefropathie door zware metalen

N14.4

toxische nefropathie, niet elders geclassificeerd

N15

tubulo-interstitiële nierziekten, overig

uc

at

io

na

lp

N14.0

N15.0

Balkan-nefropathie

ed

endemische Balkan-nefropathie

renaal en perirenaal abces

N15.8

tubulo-interstitiële nierziekten, overig gespecificeerd

Fo
r

N15.1

N15.9

N16*

tubulo-interstitiële nierziekte, niet-gespecificeerd
nierinfectie NNO
Exclusie: urineweginfectie NNO (N39.0)

tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

XIV.7

HOOFDSTUK XIV.
tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij elders geclassificeerde
infectieziekten en parasitaire aandoeningen
tubulo-interstitiële nieraandoeningen (door)(bij):
• brucellose (A23.-†)
• difterie (A36.8†)
• Salmonella-infectie (A02.2†)
• sepsis (A40-A41†)
• toxoplasmose (B58.8†)
N16.1*

tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij neoplasmata

tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij bloedziekten en aandoeningen
waarbij immuunsysteem is betrokken

po

N16.2*

se
s

tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij:
• leukemie (C91-C95†)
• lymfoom (C81-C85†, C96.-†)
• multipel myeloom (C90.0†)

on
ly

N16.0*

N16.3*

ur

tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij:
• gemengde vorm van cryoglobulinemie (D89.1†)
• sarcoïdose (D86.-†)

tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij stofwisselingsstoornissen

N16.4*

na

lp

tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij:
• cystinose (E72.0†)
• glycogeenstapelingsziekte (E74.0†)
• ziekte van Wilson (E83.1†)

tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij systeemziekten van bindweefsel

tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij afstoting van transplantaat (T86.-†)

uc

N16.5*

at

io

tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij:
• lupus erythematodes disseminatus (M32.1†)
• siccasyndroom [Sjögren] (M35.0†)

tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij elders geclassificeerde overige
ziekten

Fo
r

ed

N16.8*

XIV.8

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)

nierinsufficiëntie
(N17-N19)
Exclusie:

po

se
s

on
ly

congenitale nierinsufficiëntie (P96.0)
extrarenale uremie (R39.2)
hemolytisch-uremisch syndroom (D59.3)
hepatorenaal syndroom (K76.7)
hepatorenaal syndroom, post partum (O90.4)
nierinsufficiëntie:
• als complicatie van abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap
(O00-O07, O08.4)
• na bevalling (O90.4)
• na medische verrichting (N99.0)
prerenale uremie (R39.2)
tubulo-interstitiële en tubulaire aandoeningen door geneesmiddelen en zware
metalen (N14.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om uitwendig agens
aan te geven
acute nierinsufficiëntie
Inclusie: acute nierfunctiestoornis

N17.0

acute nierinsufficiëntie met tubulusnecrose

acute nierinsufficiëntie met acute nierschorsnecrose

io

N17.1

na

tubulaire necrose:
• NNO
• acuut
• renaal

lp

ur

N17

uc

at

corticale necrose:
• NNO
• acuut
• renaal

N17.2

acute nierinsufficiëntie met niermergnecrose

ed

medullaire [papillaire] necrose:
• NNO
• acuut
• renaal

overige gespecificeerde vormen van acute nierinsufficiëntie

N17.9

acute nierinsufficiëntie, niet-gespecificeerd

N18

chronische nierziekte

Fo
r

N17.8

chronisch nierfalen
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om aanwezigheid van
hypertensie aan te geven.
Gebruik desgewenst aanvullende code om onderliggende ziekte
aan te geven.

XIV.9

HOOFDSTUK XIV.
N18.1

chronische nierziekte, stadium 1
nierbeschadiging met normale of toegenomen GFR (≥;90ml/min)

N18.2

chronische nierziekte, stadium 2

N18.3

chronische nierziekte, stadium 3
nierbeschadiging met matig-afgenomen GFR (30-59ml/min)

N18.4

chronische nierziekte, stadium 4
nierbeschadiging met ernstig-afgenomen GFR (15-29ml/min)

N18.9

na

lp

ur

renale retinitis (H32.8*)
terminale nierziekte:
• bij falen van allografttransplantatie
• NNO
• tijdens dialyseren
• zonder dialyse of transplantatie
uremische:
• apoplexie† (I68.8*)
• dementie† (F02.8*)
• neuropathie† (G63.8*)
• paralyse† (G99.8*)
• pericarditis† (I32.8*)

se
s

chronische nierziekte, stadium 5

po

N18.5

on
ly

nierbeschadiging met gering-afgenomen GFR (60-89ml/min)

chronische nierziekte, niet-gespecificeerd

io

chronische nierfunctiestoornis
chronische uremie NNO
diffuse scleroserende glomerulonefritis NNO

niet-gespecificeerde nierinsufficiëntie

at

N19

uc

uremie NNO
Exclusie: nierinsufficiëntie ten gevolge van hypertensie (I12.0)
uremie van pasgeborene (P96.0)

ed

urolithiasis
(N20-N23)

Fo
r

N20

N20.0

nier- en uretersteen
Inclusie:
Exclusie:

calculeuze pyelonefritis
met hydronefrose (N13.2)

niersteen
koraalsteen
nephrolithiasis NNO
renale calculus of steen

N20.1

XIV.10

uretersteen

N20.2

niersteen met uretersteen

N20.9

urolithiasis, niet-gespecificeerd

N21

stenen van lagere urinewegen
Inclusie: met cystitis en urethritis

N21.0

blaassteen

on
ly

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)

steen in blaasdivertikel
Exclusie: koraalsteen (N20.0)
urethrasteen

N21.8

overige gespecificeerde stenen van lagere urinewegen

N21.9

steen van lagere urinewegen, niet-gespecificeerd

N22*

urolithiasis bij elders geclassificeerde ziekten

N22.0*

urolithiasis bij schistosomiasis [bilharziasis] (B65.0†)

N22.8*

urolithiasis bij elders geclassificeerde overige ziekten

N23

niet-gespecificeerde nierkoliek

lp

ur

po

se
s

N21.1

met urolithiasis (N20-N23)

io

Exclusie:

na

overige aandoeningen van nier en ureter
(N25-N29)
aandoeningen als gevolg van gestoorde tubulusfunctie
Exclusie: stofwisselingsstoornissen geclassificeerd onder E70-E90

N25.0

renale osteodystrofie

uc

at

N25

ed

azotemische osteodystrofie
phosphate-losing tubulusaandoeningen
renale:
• kleine gestalte
• rachitis

Fo
r

N25.1
N25.8

N25.9

nefrogene 'diabetes insipidus'

overige gespecificeerde aandoeningen als gevolg van gestoorde
tubulusfunctie
renale tubulusacidose NNO
secundaire hyperparathyroïdie van renale oorsprong
syndroom van Lightwood-Albright
aandoening als gevolg van gestoorde tubulusfunctie, niet-gespecificeerd

XIV.11

HOOFDSTUK XIV.

N26

niet-gespecificeerde schrompelnier

on
ly

nieratrofie (terminaal)
renale sclerose NNO
Exclusie: diffuse scleroserende-glomerulonefritis (N18.-)
hypertensieve nefrosclerose (arteriolair)(arteriosclerotisch) (I12.-)
kleine nier door onbekende oorzaak (N27.-)
schrompelnier ten gevolge van hypertensie (I12.-)
kleine nier door onbekende oorzaak

N27.0

kleine nier, enkelzijdig

N27.1

kleine nier, dubbelzijdig

N27.9

kleine nier, niet-gespecificeerd

N28

overige aandoeningen van nier en ureter, niet elders geclassificeerd
Exclusie: afknikking en strictuur van ureter:
• met hydronefrose (N13.1)
• zonder hydronefrose (N13.5)
hydro-ureter (N13.4)
nierziekte:
• acuut NNO (N00.9)
• chronisch NNO (N03.9)

N28.0

ischemie en infarct van nier

na

lp

ur

po

se
s

N27

van nierarterie (extrarenaal deel)

uc

at

io

afsluiting
embolie
van nierarterie
obstructie
trombose
nierinfarct
Exclusie: atherosclerose (I70.1)
congenitale stenose (Q27.1)
Goldblatt-nier (I70.1)

N28.1

cyste van nier

ed

cyste (multipel)(solitair)(verworven) van nier
Exclusie: cystische-nierziekte, congenitaal (Q61.-)

Fo
r

N28.8

XIV.12

overige gespecificeerde aandoeningen van nier en ureter
nierhypertrofie
megalo-ureter
nefroptose
pyelitis
pyelo-ureteritis
ureteritis
ureterokèle

cystica

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)
N28.9

aandoening van nier en ureter, niet-gespecificeerd

on
ly

nefropathie NNO
nierziekte NNO
Exclusie: nefropathie NNO en nierziekte NNO met morfologische afwijking
gespecificeerd onder .0-.8 bij N00-N08 (N05.-)

overige aandoeningen van nier en ureter bij elders geclassificeerde
ziekten

N29.0*

late syfilis van nier (A52.7†)

N29.1*

overige aandoeningen van nier en ureter bij elders geclassificeerde
infectieziekten en parasitaire aandoeningen

se
s

N29*

N29.8*

po

aandoeningen van nier en ureter bij:
• schistosomiasis [bilharziasis] (B65.-†)
• tuberculose (A18.1†)

overige aandoeningen van nier en ureter bij elders geclassificeerde overige
ziekten

ur

cystinestapelingsziekte (E72.0†)

infectie van urinewegen (als complicatie van):
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00-O07, O08.8)
• met urolithiasis (N20-N23)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O23.-, O75.3, O86.2)

io

na

Exclusie:

lp

overige aandoeningen van urinewegen
(N30-N39)

cystitis
Exclusie: prostatocystitis (N41.3)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om infectieus agens (B95B97) of verantwoordelijk uitwendig agens (Hoofdstuk XX) aan
te geven

uc

at

N30

N30.0

acute cystitis

ed

Exclusie:

Fo
r

N30.1

bestralingscystitis (N30.4)
trigonitis (N30.3)

interstitiële cystitis (chronisch)

N30.2

overige vormen van chronische cystitis

N30.3

trigonitis
urethrotrigonitis

N30.4

bestralingscystitis

N30.8

overige gespecificeerde vormen van cystitis
blaasabces

XIV.13

HOOFDSTUK XIV.
N30.9

cystitis, niet-gespecificeerd

N31

neuromusculaire disfunctie van blaas, niet elders geclassificeerd
door ruggenmerglaesie (G95.8)
neurogene blaas door cauda-equinasyndroom (G83.4)
spinale blaas NNO (G95.8)
urine-incontinentie:
• NNO (R32.-)
• gespecificeerd (N39.3-N39.4)

ongeremde neuropathische-blaas, niet elders geclassificeerd

N31.1

reflexblaas, niet elders geclassificeerd

N31.2

slappe neuropathische-blaas, niet elders geclassificeerd

po

neuropathische blaas:
• atonisch (motorisch)(sensorisch)
• autonoom

se
s

N31.0

on
ly

Exclusie:

overige neuromusculaire-disfunctie van blaas

N31.9

neuromusculaire disfunctie van blaas, niet-gespecificeerd

lp

ur

N31.8

neurogene blaasdisfunctie NNO

overige aandoeningen van blaas

N32.0

blaassteen (N21.0)
cystokèle (N81.1)
hernia of prolaps van blaas bij vrouw (N81.1)

io

Exclusie:

na

N32

blaashalsobstructie

N32.1

at

blaashalsstenose (verworven)
vesico-intestinale fistel

uc

vesicorectale fistel

N32.2

blaasfistel, niet elders geclassificeerd

ed

Exclusie:

Fo
r

N32.3

fistel tussen blaas en vrouwelijke geslachtsorganen (N82.0-N82.1)

blaasdivertikel
diverticulitis van blaas
Exclusie: steen in blaasdivertikel (N21.0)

N32.4

niet-traumatische blaasruptuur

N32.8

overige gespecificeerde aandoeningen van blaas
blaasverkalking
overactieve blaas
schrompelblaas

N32.9

XIV.14

aandoening van blaas, niet-gespecificeerd

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)

aandoeningen van blaas bij elders geclassificeerde ziekten

N33.0*

tuberculeuze cystitis (A18.1†)

N33.8*

blaasaandoeningen bij elders geclassificeerde overige ziekten
aandoening van blaas bij schistosomiasis [bilharziasis] (B65.-†)

N34

urethritis en urethraal syndroom
Exclusie:

on
ly

N33*

urethraal abces

N34.1

niet-specifieke urethritis

andere vormen van urethritis

io

N34.2

na

urethritis:
• niet door gonokokken
• niet-venerisch

lp

ur

abces (van):
• klier van Littré
• klieren van Cowper
• periurethraal
• urethra(klier)
Exclusie: caruncula urethrae (N36.2)

po

N34.0

se
s

urethritis bij aandoeningen met hoofdzakelijk seksuele overdracht
(A50-A64)
urethrotrigonitis (N30.3)
ziekte van Reiter (M02.3)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

uc

at

meatitis, urethraal
ulcus van urethra (meatus)
urethritis:
• NNO
• postmenopauzaal

urethraal syndroom, niet-gespecificeerd

N35

urethrastrictuur
Exclusie: urethrastrictuur na medische verrichting (N99.1)

ed

N34.3

Fo
r

N35.0

posttraumatische urethrastrictuur
urethrastrictuur als gevolg van:
• bevalling
• letsel

N35.1

postinfectieuze urethrastrictuur, niet elders geclassificeerd

N35.8

overige gespecificeerde vormen van urethrastrictuur

XIV.15

HOOFDSTUK XIV.
N35.9

urethrastrictuur, niet-gespecificeerd

N36

overige aandoeningen van urethra

N36.0

urethrafistel

on
ly

meatusstenose
pinhole meatus NNO

N36.2

caruncula urethrae

N36.3

geprolabeerde mucosa van urethra

po

divertikel van urethra

ur

N36.1

se
s

fausse route van urethra
fistel:
• urethroperineaal
• urethrorectaal
• van urinewegen NNO
Exclusie: • urethroscrotaal (N50.8)
• urethrovaginaal (N82.1)

lp

prolaps van urethra
urethrokèle bij man
Exclusie: congenitale urethrokèle (Q64.7)
urethrokèle bij vrouw (N81.0)

overige gespecificeerde aandoeningen van urethra

N36.9

aandoening van urethra, niet-gespecificeerd

N37*

aandoeningen van urethra bij elders geclassificeerde ziekten

N37.0*

urethritis bij elders geclassificeerde ziekten

at

io

na

N36.8

candida-urethritis (B37.4†)
overige aandoeningen van urethra bij elders geclassificeerde ziekten

N39

overige aandoeningen van urinewegen

uc

N37.8*

Fo
r

ed

Exclusie:

N39.0

N39.1

urineweginfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven
persisterende proteïnurie, niet-gespecificeerd
Exclusie:

XIV.16

hematurie:
• NNO (R31)
• met gespecificeerde morfologische-afwijking (N02.-)
• recidiverend en persisterend (N02.-)
proteïnurie NNO (R80)

als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed (O11-O15)
met gespecificeerde morfologische-afwijking (N06.-)

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)
N39.2

orthostatische proteïnurie, niet-gespecificeerd
Exclusie:

N39.3

met gespecificeerde morfologische-afwijking (N06.-)

stress-incontinentie

N39.4

on
ly

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (N32.8) om hyperactiviteit van
blaas of detrusor aan te geven
overige gespecificeerde urine-incontinentie
overloop
reflex
urge
Exclusie:

incontinentie

po

se
s

enuresis NNO (R32)
urine-incontinentie (van):
• NNO (R32)
• niet-organische oorsprong (F98.0)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (N32.8) om hyperactiviteit van
blaas of detrusor aan te geven
overige gespecificeerde aandoeningen van urinewegen

N39.9

aandoening van urinewegen, niet-gespecificeerd

ur

N39.8

na

lp

ziekten van mannelijke geslachtsorganen
(N40-N51)
N40

prostaathyperplasie

ontstekingsprocessen van prostaat
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

ed

N41

uc

at

io

adenofibromateuze hypertrofie
hypertrofie (benigne)
van prostaat
vergroting (benigne)
vergrote middenkwab [median bar] (prostaat)
prostaatobstructie NNO
Exclusie: benigne nieuwvormingen van prostaat(D29.1)

acute prostatitis

N41.1

chronische prostatitis

N41.2

abces van prostaat

N41.3

prostatocystitis

N41.8

overige gespecificeerde ontstekingsprocessen van prostaat

N41.9

ontstekingsproces van prostaat, niet-gespecificeerd

Fo
r

N41.0

prostatitis NNO

XIV.17

HOOFDSTUK XIV.

N42

overige aandoeningen van prostaat

N42.0

prostaatsteen

N42.1

congestie en bloeding van prostaat

N42.2

prostaatatrofie

N42.3

dysplasie van prostaat

se
s

laaggradige dysplasie
Exclusie: hooggradige dysplasie van prostaat (D07.5)
overige gespecificeerde aandoeningen van prostaat

N42.9

aandoening van prostaat, niet-gespecificeerd

N43

hydrokèle en spermatokèle

po

N42.8

Inclusie:
Exclusie:

on
ly

calculus van prostaat

geëncysteerde hydrokèle

N43.1

geïnfecteerde hydrokèle

lp

N43.0

ur

hydrokèle van zaadstreng, testis of tunica vaginalis
congenitale hydrokèle (P83.5)

na

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven
overige gespecificeerde vormen van hydrokèle

N43.3

hydrokèle, niet-gespecificeerd

N43.4

spermatokèle

N44

torsio testis

uc

at

io

N43.2

ed

torsie van:
• epididymis
• testis
• zaadstreng

Fo
r

N45

N45.0

N45.9

orchitis en epididymitis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

orchitis, epididymitis en epididymo-orchitis met abces
abces van epididymis of testis
orchitis, epididymitis en epididymo-orchitis zonder vermelding
van abces
epididymitis NNO
orchitis NNO

XIV.18

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)

N46

infertiliteit bij man

overtollig preputium, phimosis en paraphimosis
strakke voorhuid
verkleving van preputium

N48

overige aandoeningen van penis

N48.0

leukoplakie van penis
balanitis xerotica obliterans
kraurosis penis
Exclusie: carcinoma in situ van penis (D07.4)

N48.1

balanoposthitis

se
s

N47

on
ly

azoöspermie NNO
oligospermie NNO

overige ontstekingsprocessen van penis

ur

N48.2

po

balanitis
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven

priapisme

io

N48.3

na

lp

abces
cellulitis
van corpus cavernosum en penis
furunkel
karbunkel
cavernitis (penis)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus agens
aan te geven

N48.4

at

pijnlijke erectie

impotentie van organische oorsprong

uc

Exclusie: psychogene impotentie (F52.2)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om oorzaak aan te geven

ulcus van penis

ed

N48.5
N48.6

induratio penis plastica
ziekte van Peyronie

Fo
r

N48.8

N48.9

overige gespecificeerde aandoeningen van penis
atrofie
hypertrofie
trombose

van corpus cavernosum en penis

aandoening van penis, niet-gespecificeerd

XIV.19

HOOFDSTUK XIV.

N49

ontstekingsprocessen van mannelijke geslachtsorganen, niet elders
geclassificeerd
Exclusie:

N49.0

on
ly

ontsteking van penis (N48.1-N48.2)
orchitis en epididymitis (N45.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven
ontstekingsprocessen van vesicula seminalis
vesiculitis NNO
N49.1

ontstekingsprocessen van zaadstreng, tunica vaginalis en ductus deferens

se
s

vasitis
ontstekingsprocessen van scrotum

N49.8

ontstekingsprocessen van overige gespecificeerde mannelijkegeslachtsorganen

po

N49.2

ontsteking op multipele lokalisaties van mannelijke geslachtsorganen
ontstekingsproces van niet-gespecificeerd mannelijk-geslachtsorgaan

ur

N49.9

abces
cellulitis
furunkel
karbunkel

lp

overige aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen
Exclusie:

na

N50

van niet-gespecificeerd mannelijk geslachtsorgaan

torsio testis (N44)

testisatrofie

N50.1

vaataandoeningen van mannelijke geslachtsorganen

at

io

N50.0

van mannelijke geslachtsorganen

uc

bloeding
hematokèle NNO
trombose

overige gespecificeerde aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen
atrofie
hypertrofie
van scrotum, vesicula seminalis, zaadstreng, testis [behalve atrofie],
oedeem
tunica vaginalis en ductus deferens
ulcus
chylokèle van tunica vaginalis (niet door Filaria) NNO
fistel, urethroscrotaal
strictuur van:
• tunica vaginalis
• ductus deferens
• zaadstreng

Fo
r

ed

N50.8

N50.9

aandoening van mannelijke geslachtsorganen, niet-gespecificeerd

N51*

aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen bij elders
geclassificeerde ziekten

XIV.20

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)
N51.0*

aandoeningen van prostaat bij elders geclassificeerde ziekten

aandoeningen van testis en epididymis bij elders geclassificeerde ziekten
epididymitis door Chlamydia (A56.1†)
orchitis door gonokokken (A54.2†)
boforchitis (B26.0†)
tuberculose van:
• epididymis (A18.1†)
• testis (A18.1†)

N51.2*

balanitis bij elders geclassificeerde ziekten

overige aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen bij elders
geclassificeerde ziekten

ur

N51.8*

po

balanitis door:
• amoeben (A06.8†)
• Candida (B37.4†)

se
s

N51.1*

on
ly

prostatitis (door)(bij):
• gonokokken (A54.2†)
• Trichomonas (A59.0†)
• tuberculeus (A18.1†)

lp

chylokèle van tunica vaginalis door Filaria (B74.-†)
herpesvirusinfectie [herpes simplex] van mannelijk genitaal-stelsel (A60.0†)
tuberculose van vesicula seminalis (A18.1†)

aandoeningen van mamma verband houdend met bevalling (O91-O92)
benigne dysplasie van mamma

at

N60

io

Exclusie:

na

aandoeningen van mamma
(N60-N64)

Inclusie:

solitaire cyste van mamma

uc

N60.0

fibrocysteuze mastopathie

cyste van mamma

diffuse cysteuze-mastopathie

ed

N60.1

cysteuze mamma
Exclusie: met proliferatie van epitheel (N60.3)

Fo
r

N60.2

N60.3

fibroadenose van mamma
Exclusie:

fibroadenoom van mamma (D24)

fibrosclerose van mamma
cysteuze mastopathie met proliferatie van epitheel

N60.4

ectasie van melkgang

N60.8

overige gespecificeerde benigne-dysplasieën van mamma

N60.9

benigne dysplasie van mamma, niet-gespecificeerd

XIV.21

HOOFDSTUK XIV.

ontstekingsprocessen van mamma
abces (acuut)(chronisch)(niet-puerperaal) van:
• areola
• mamma
karbunkel van mamma
mastitis (acuut)(subacuut)(niet-puerperaal):
• NNO
• infectieus
Exclusie: infectieuze mastitis van pasgeborene (P39.0)

N62

hypertrofie van mamma

po

se
s

gynaecomastie
hypertrofie van mamma:
• NNO
• massieve puberteitshypertrofie

on
ly

N61

palpabele weerstand in mamma, niet-gespecificeerd
knobbels NNO, in mamma

N64

overige aandoeningen van mamma

N64.0

fissuur en fistel van tepel

N64.1

vetnecrose van mamma

lp

ur

N63

na

vetnecrose (segmentaal) van mamma
atrofie van mamma

N64.3

galactorroe zonder verband met bevalling

N64.4

mastodynie

N64.5

andere bevindingen en symptomen aan mamma

at

io

N64.2

ed

uc

induratie van mamma
ingetrokken tepel
tepelvloed

N64.8

overige gespecificeerde aandoeningen van mamma

Fo
r

galactokèle
subinvolutie van mamma (na borstvoeding)

N64.9

aandoening van mamma, niet-gespecificeerd

ontstekingsprocessen van vrouwelijke organen in bekken
(N70-N77)
Exclusie:

XIV.22

als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00-O07, O08.0)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)

N70

salpingitis en oöforitis
Inclusie:

N70.0

acute salpingitis en oöforitis

N70.1

chronische salpingitis en oöforitis
hydrosalpinx

se
s

on
ly

abces (van):
• ovarium
• tuba Fallopii
• tubo-ovarieel
pyosalpinx
salpingo-oöforitis
tubo-ovarieel ontstekingsproces
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

salpingitis en oöforitis, niet-gespecificeerd

N71

ontstekingsproces van uterus, met uitzondering van cervix

po

N70.9

Inclusie:

na

lp

ur

abces van uterus
endo(myo)metritis
metritis
myometritis
pyometra
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven
acuut ontstekingsproces van uterus

N71.1

chronisch ontstekingsproces van uterus

N71.9

ontstekingsproces van uterus, niet-gespecificeerd

N72

ontstekingsproces van cervix uteri

uc

at

io

N71.0

Fo
r

ed

cervicitis
endocervicitis
met of zonder erosie of ectropion
exocervicitis
Exclusie: erosie en ectropion van cervix zonder cervicitis (N86)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

N73

N73.0

overige ontstekingsprocessen in vrouwelijk bekken
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven
acute parametritis en cellulitis in bekken
abces van:
• ligamentum latum
• parametrium
cellulitis van vrouwelijk bekken

gespecificeerd als acuut

XIV.23

HOOFDSTUK XIV.

N73.1

chronische parametritis en cellulitis in bekken
iedere aandoening uit N73.0 gespecificeerd als chronisch

N73.2

niet-gespecificeerde parametritis en cellulitis in bekken

acute peritonitis in vrouwelijk bekken

N73.4

chronische peritonitis in vrouwelijk bekken

N73.5

peritonitis in vrouwelijk bekken, niet-gespecificeerd

N73.6

peritoneale adhesies in vrouwelijk bekken
Exclusie:

na medische verrichting (N99.4)

se
s

N73.3

on
ly

iedere aandoening uit N73.0 niet-gespecificeerd als acuut of chronisch

overige gespecificeerde ontstekingsprocessen in vrouwelijk bekken

N73.9

ontstekingsprocessen in vrouwelijk bekken, niet-gespecificeerd

po

N73.8

ur

infectie of ontsteking in vrouwelijk bekken NNO

ontstekingsprocessen in vrouwelijk bekken bij elders geclassificeerde
ziekten

N74.0*

tuberculeuze infectie van cervix uteri (A18.1†)

N74.1*

tuberculeus ontstekingsproces in vrouwelijk bekken (A18.1†)

na

lp

N74*

tuberculeuze endometritis

ontstekingsproces in vrouwelijk bekken bij syfilis (A51.4†, A52.7†)

N74.3*

ontstekingsproces in vrouwelijk bekken door gonokokken (A54.2†)

N74.4*

ontstekingsproces in vrouwelijk bekken door Chlamydia (A56.1†)

uc

at

io

N74.2*

ontstekingsprocessen in vrouwelijk bekken bij elders geclassificeerde overige
ziekten

ed

N74.8*

ziekten van glandula Bartholini

N75.0

cyste van glandula Bartholini

N75.1

abces van glandula Bartholini

N75.8

overige gespecificeerde ziekten van glandula Bartholini

Fo
r

N75

N75.9

XIV.24

bartholinitis
ziekte van glandula Bartholini, niet-gespecificeerd

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)

N76

overige ontstekingen van vagina en vulva
Exclusie: seniele (atrofische) vaginitis (N95.2)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven
acute vaginitis

on
ly

N76.0

vaginitis NNO
vulvovaginitis:
• NNO
• acuut
subacute en chronische vaginitis

se
s

N76.1

vulvovaginitis:
• chronisch
• subacuut
acute vulvitis

po

N76.2

subacute en chronische vulvitis

N76.4

abces van vulva
furunkel van vulva

lp

N76.3

ur

vulvitis NNO

ulceratie van vagina

N76.6

ulceratie van vulva

N76.8

overige gespecificeerde ontstekingen van vagina en vulva

N77*

vulvovaginale ulceratie en ontsteking bij elders geclassificeerde ziekten

N77.0*

ulceratie van vulva bij elders geclassificeerde infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

uc

at

io

na

N76.5

ed

ulceratie van vulva bij:
• herpesvirusinfectie [herpes simplex] (A60.0†)
• tuberculose (A18.1†)

Fo
r

N77.1*

N77.8*

vaginitis, vulvitis en vulvovaginitis bij elders geclassificeerde infectieziekten
en parasitaire aandoeningen
vaginitis, vulvitis en vulvovaginitis bij:
• candidiasis (B37.3†)
• enterobiasis (B80†)
• herpesvirusinfectie [herpes simplex] (A60.0†)

vulvovaginale ulceratie en ontsteking bij elders geclassificeerde overige
ziekten
ulceratie van vulva bij ziekte van Behçet (M35.2†)

XIV.25
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N80

endometriose

N80.0

endometriose van uterus

on
ly

niet-inflammatoire aandoeningen van vrouwelijke
geslachtsorganen
(N80-N98)

adenomyose
endometriose van ovarium

N80.2

endometriose van tuba Fallopii

N80.3

endometriose van peritoneum in bekken

N80.4

endometriose van septum rectovaginale en vagina

N80.5

endometriose van darmen

N80.6

endometriose in litteken van huid

N80.8

overige gespecificeerde vormen van endometriose
endometriose van thorax

lp

ur

po

se
s

N80.1

endometriose, niet-gespecificeerd

N81

genitale prolaps bij vrouw
Exclusie: genitale prolaps als complicatie van zwangerschap of bevalling
(O34.5)
prolaps en hernia van ovarium en tuba Fallopii (N83.4)
prolaps van vaginagewelf na hysterectomie (N99.3)

N81.0

urethrokèle bij vrouw

uc

at

io

na

N80.9

ed

Exclusie:

Fo
r

N81.1

N81.2

XIV.26

congenitale urethrokèle (Q64.7)
urethrokèle met:
• cystokèle (N81.1)
• uterusprolaps (N81.2-N81.4)

cystokèle
cystokèle met urethrokèle
prolaps van (voorste) vaginawand NNO
Exclusie: cystokèle met uterusprolaps (N81.2-N81.4)

onvolledige uterovaginale-prolaps
prolaps van cervix NNO
uterusprolaps:
• eerstegraads
• tweedegraads

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)
N81.3

volledige uterovaginale-prolaps
derdegraads uterusprolaps
procidentia (uteri) NNO
uterovaginale prolaps, niet-gespecificeerd
uterusprolaps NNO

N81.5

vaginale enterokèle
Exclusie:

N81.6

enterokèle met uterusprolaps (N81.2-N81.4)

rectokèle

on
ly

N81.4

overige vormen van genitale prolaps bij vrouw
deficiënt perineum
oude scheuring van bekkenbodemspieren

po

N81.8

se
s

prolaps van achterste vaginawand
Exclusie: rectokèle met uterusprolaps (N81.2-N81.4)
rectumprolaps (K62.3)

genitale prolaps bij vrouw, niet-gespecificeerd

N82

fistels van vrouwelijke geslachtsorganen
Exclusie: vesico-intestinale fistels (N32.1)

N82.0

vesicovaginale fistel

N82.1

overige fistels van vrouwelijk urogenitaal stelsel

na

lp

ur

N81.9

uc

at

io

fistel:
• cervicovesicaal
• ureterovaginaal
• urethrovaginaal
• utero-ureteraal
• uterovesicaal

fistel tussen vagina en dunne darm

N82.3

fistel tussen vagina en dikke darm

ed

N82.2

rectovaginale fistel

N82.4

overige fistels tussen vrouwelijke geslachtsorganen en darm

Fo
r

intestino-uteriene fistel
N82.5

fistels tussen vrouwelijke geslachtsorganen en huid
fistel:
• tussen uterus en buikwand
• vaginoperineaal

N82.8

overige gespecificeerde fistels van vrouwelijke geslachtsorganen

N82.9

fistel van vrouwelijke geslachtsorganen, niet-gespecificeerd

XIV.27

HOOFDSTUK XIV.

N83

niet-inflammatoire aandoeningen van ovarium, tuba Fallopii en
ligamentum latum
Exclusie:

N83.0

hydrosalpinx (N70.1)

folliculaire ovariumcyste

N83.1

on
ly

cyste van Graafse follikel
hemorragische follikelcyste (van ovarium)
cyste van corpus luteum
hemorragische cyste van corpus luteum
overige en niet-gespecificeerde ovariumcysten

po

eenvoudige cyste
van ovarium
retentiecyste
Exclusie: ovariumcyste:
• neoplastisch (D27)
• ontwikkelingscyste (Q50.1)
polycysteus-ovariumsyndroom (E28.2)
verworven atrofie van ovarium en tuba Fallopii

N83.4

prolaps en hernia van ovarium en tuba Fallopii

N83.5

torsie van ovarium(steel) en tuba Fallopii

na

torsie van:
• extra tuba
• hydatide van Morgagni

io

haematosalpinx

haematosalpinx met:
• haematocolpos (N89.7)
• haematometra (N85.7)

at

Exclusie:

hematoom van ligamentum latum

uc

N83.7

lp

ur

N83.3

N83.6

se
s

N83.2

overige gespecificeerde niet-inflammatoire aandoeningen van ovarium, tuba
Fallopii en ligamentum latum

ed

N83.8

syndroom van Allen-Masters [scheuring van ligamentum latum]

Fo
r

N83.9

niet-inflammatoire aandoening van ovarium, tuba Fallopii en ligamentum
latum, niet-gespecificeerd

N84

poliep van vrouwelijke geslachtsorganen
Exclusie: adenomateuze poliep (D28.-)
placentapoliep (O90.8)

N84.0

poliep van corpus uteri
poliep van:
• endometrium
• uterus NNO
Exclusie: polypoïde endometriumhyperplasie (N85.0)

XIV.28

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)
N84.1

poliep van cervix uteri

N84.2

poliep van vagina

N84.3

poliep van vulva
poliep van labia

on
ly

slijmvliespoliep van cervix

poliep van overige gespecificeerde delen van vrouwelijke geslachtsorganen

N84.9

poliep van vrouwelijke geslachtsorganen, niet-gespecificeerd

N85

niet-inflammatoire aandoeningen van uterus, overig, met uitzondering
van cervix
endometriose (N80.-)
niet-inflammatoire aandoeningen van cervix met uitzondering van
liggingsafwijking uterus (N86-N88)
ontstekingsprocessen van uterus (N71.-)
poliep van corpus uteri (N84.0)
uterusprolaps (N81.-)

glandulaire hyperplasie van endometrium

lp

N85.0

ur

po

Exclusie:

se
s

N84.8

adenomateuze hyperplasie van endometrium

io

N85.1

na

hyperplasie van endometrium:
• NNO
• cysteus
• glandulair-cysteus
• polypoïd

hyperplasie van endometrium, atypisch (adenomateus)
hypertrofie van uterus

at

N85.2

uc

volumineuze of vergrote uterus
Exclusie: hypertrofie van uterus tijdens kraambed (O90.8)

N85.3

subinvolutie van uterus

ed

Exclusie:

Fo
r

N85.4

N85.5

N85.6

subinvolutie van uterus tijdens kraambed (O90.8)

liggingsafwijking van uterus
anteversie
retroflexie
van uterus
retroversie
Exclusie: als complicatie van zwangerschap of bevalling (O34.5, O65.5)

inversie van uterus
Exclusie:

inversie van uterus, post partum (O71.2)
vers obstetrisch letsel (O71.2)

intra-uteriene synechiën

XIV.29

HOOFDSTUK XIV.
N85.7

haematometra
haematosalpinx met haematometra
Exclusie: haematometra met haematocolpos (N89.7)
niet-inflammatoire aandoeningen van uterus, overig gespecificeerd
atrofie van uterus, verworven
fibrose van uterus NNO

N85.9

niet-inflammatoire aandoening van uterus, niet-gespecificeerd
aandoening van uterus NNO

erosie en ectropion van cervix uteri

se
s

N86

decubitusulcus (trofisch)
van cervix
eversie
Exclusie: met cervicitis (N72)
Exclusie:
N87.0

po

dysplasie van cervix uteri

carcinoma in situ van cervix (D06.-)

lichte cervicale-dysplasie

ur

N87

on
ly

N85.8

N87.1

lp

cervicale intra-epitheliale-neoplasie [CIN], graad I
laaggradige squameuze intra-epitheliale laesie [LSIL]
matige cervicale-dysplasie

N87.2

na

cervicale intra-epitheliale-neoplasie [CIN], graad II
ernstige cervicale-dysplasie, niet elders geclassificeerd

io

ernstige cervicale-dysplasie NNO
Exclusie: cervicale intra-epitheliale-neoplasie [CIN], graad III, met of zonder
vermelding van ernstige dysplasie (D06.-)
dysplasie van cervix uteri, niet-gespecificeerd

N88

niet-inflammatoire aandoeningen van cervix uteri, overig

uc

at

N87.9

ontstekingsproces van cervix (N72)
poliep van cervix (N84.1)

ed

Exclusie:

leukoplakie van cervix uteri

N88.1

oude scheur van cervix uteri

Fo
r

N88.0

N88.2

N88.3

adhesies van cervix
Exclusie: vers obstetrisch-letsel (O71.3)
strictuur en stenose van cervix uteri
Exclusie:

als complicatie van bevalling (O65.5)

cervixinsufficiëntie
onderzoek en behandeling van (vermoede) cervixinsufficiëntie bij een niet-zwangere
vrouw
Exclusie: als complicatie van zwangerschap (O34.3)
met gevolgen voor foetus en pasgeborene (P01.0)

XIV.30
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N88.4

hypertrofische elongatie van cervix uteri

N88.8

niet-inflammatoire aandoeningen van cervix uteri, overig gespecificeerd
Exclusie:

vers obstetrisch-letsel (O71.3)

niet-inflammatoire aandoening van cervix uteri, niet-gespecificeerd

N89

niet-inflammatoire aandoeningen van vagina, overig

N89.0

carcinoma in situ van vagina (D07.2)
leukorroe door Trichomonas (A59.0)
ontsteking van vagina (N76.-)
seniele (atrofische) vaginitis (N95.2)

lichte vaginale-dysplasie
vaginale intra-epitheliale-neoplasie [VAIN], graad I
matige vaginale-dysplasie

po

N89.1

se
s

Exclusie:

on
ly

N88.9

vaginale intra-epitheliale-neoplasie [VAIN], graad II

ernstige vaginale dysplasie, niet elders geclassificeerd

ur

N89.2

lp

ernstige vaginale dysplasie NNO
Exclusie: vaginale intra-epitheliale-neoplasie [VAIN], graad III, met of zonder
vermelding van ernstige dysplasie (D07.2)
niet-gespecificeerde dysplasie van vagina

N89.4

leukoplakie van vagina

N89.5

strictuur en atresie van vagina

at

vaginale:
• adhesies
• stenose
Exclusie:

io

na

N89.3

uc

postoperatieve adhesies van vagina (N99.2)

N89.6

nauwe hymenale-ring

ed

nauwe introïtus
strak hymen
Exclusie: hymen imperforatus (Q52.3)

Fo
r

N89.7

N89.8

N89.9

haematocolpos
haematocolpos met haematometra of haematosalpinx
niet-inflammatoire aandoeningen van vagina, overig gespecificeerd
leukorroe NNO
oude scheur van vagina
ulcus van vagina door pessarium
Exclusie: oude scheuring van bekkenbodemspieren (N81.8)
vers obstetrisch letsel (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)

niet-inflammatoire aandoening van vagina, niet-gespecificeerd

XIV.31
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niet-inflammatoire aandoeningen van vulva en perineum, overig
Exclusie:

N90.0

carcinoma in situ van vulva (D07.1)
ontsteking van vulva (N76.-)
vers obstetrisch-letsel (O70.-, O71.7-O71.8)

lichte dysplasie van vulva
vulvaire intra-epitheliale-neoplasie [VIN], graad I

N90.1

matige dysplasie van vulva
vulvaire intra-epitheliale-neoplasie [VIN], graad II
ernstige dysplasie van vulva, niet elders geclassificeerd

se
s

N90.2

on
ly

N90

ernstige vulvaire-dysplasie NNO
Exclusie: vulvaire intra-epitheliale-neoplasie [VIN], graad III, met of zonder
vermelding van ernstige dysplasie (D07.1)
niet-gespecificeerde dysplasie van vulva

N90.4

leukoplakie van vulva

atrofie van vulva
stenose van vulva
hypertrofie van vulva

na

N90.6

ur

N90.5

van vulva

lp

dystrofie
kraurosis

po

N90.3

hypertrofie van labia
cyste van vulva

N90.8

niet-inflammatoire aandoeningen van vulva en perineum, overig
gespecificeerd

at

io

N90.7

uc

adhesies van vulva
hypertrofie van clitoris

niet-inflammatoire aandoening van vulva en perineum, niet-gespecificeerd

ed

N90.9

N91

afwezige, geringe en weinig frequente menstruatie
Exclusie:

Fo
r

N91.0

N91.1

N91.2

ovariumdisfunctie (E28.-)

primaire amenorroe
uitblijven van eerste menstruatie in puberteit
secundaire amenorroe
afwezigheid van menstruatie bij vrouw die voorheen wel gemenstrueerd heeft
niet-gespecificeerde amenorroe
afwezigheid van menstruatie NNO

N91.3

primaire oligomenorroe
menstruatie met vanaf-begin-lage-frequentie of weinig bloedverlies

XIV.32
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N91.4

secundaire oligomenorroe
menstruatie met lage frequentie of weinig bloedverlies bij vrouw met voorheennormale menses
oligomenorroe, niet-gespecificeerd
hypomenorroe NNO

N92

overvloedige, frequente en onregelmatige menstruatie
Exclusie:

N92.0

postmenopauzaal bloedverlies (N95.0)

overvloedige of frequente menstruatie met regelmatige cyclus

se
s

menorragie NNO
polymenorroe
zware menstruaties NNO
N92.1

on
ly

N91.5

overvloedige of frequente menstruatie met onregelmatige cyclus

N92.2

ur

po

menometrorragie
metrorragie
onregelmatige intermenstruele-bloedingen
onregelmatige verkorte-intervallen tussen menstruatiebloedingen
overvloedige menstruatie in puberteit

N92.3

na

lp

overvloedig bloedverlies bij op gang komen van menstruatie [menarche]
puberteitsbloeding
puberteitsmenorragie
ovulatiebloeding

overvloedig bloedverlies in premenopauzale periode

at

N92.4

io

regelmatige:
• intermenstruele bloeding
• tussenbloeding

ed

uc

menorragie of metrorragie:
• climacterieel
• menopauzaal
• preclimacterieel
• premenopauzaal

overige gespecificeerde onregelmatige-menstruatie

N92.6

onregelmatige menstruatie, niet-gespecificeerd

Fo
r

N92.5

onregelmatige:
• bloeding NNO
• menses NNO
• menstruatieperioden NNO
Exclusie: onregelmatige menstruatie met:
• verkorte intervallen of overvloedig bloedverlies (N92.1)
• verlengde intervallen of gering bloedverlies (N91.3-N91.5)

XIV.33
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N93

overige abnormale-bloedingen van uterus en vagina
Exclusie:

neonatale vaginale-bloeding (P54.6)
pseudomenstruatie (P54.6)

postcoïtale bloeding en contactbloeding

N93.8

overige gespecificeerde abnormale-bloedingen van uterus en vagina
disfunctionele of functionele uteriene- of vaginale-bloeding NNO

on
ly

N93.0

abnormale bloeding van uterus en vagina, niet-gespecificeerd

N94

pijn en andere problemen verband houdend met vrouwelijke
geslachtsorganen en menstruele cyclus

N94.0

middenpijn [mittelschmerz]

se
s

N93.9

dyspareunie
Exclusie:
vaginisme
Exclusie:

ur

N94.2

psychogene dyspareunie (F52.6)

psychogeen vaginisme (F52.5)

lp

N94.1

po

ovulatiepijn

premenstrueel spanningssyndroom

N94.4

primaire dysmenorroe

N94.5

secundaire dysmenorroe

N94.6

niet-gespecificeerde dysmenorroe

N94.8

overige gespecificeerde problemen verband houdend met vrouwelijke
geslachtsorganen en menstruele cyclus

N94.9

problemen verband houdend met vrouwelijke geslachtsorganen en
menstruele cyclus, niet-gespecificeerd

N95

menopauzale en overige perimenopauzale stoornissen
Exclusie: overvloedig bloedverlies in premenopauzale periode (N92.4)
postmenopauzale:
• osteoporose (M81.0)
• osteoporose met pathologische fractuur (M80.0)
• urethritis (N34.2)
premature menopauze NNO (E28.3)

Fo
r

ed

uc

at

io

na

N94.3

N95.0

postmenopauzaal bloedverlies
Exclusie:

XIV.34

bloedverlies verband houdend met kunstmatige menopauze (N95.3)

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)
N95.1

problemen van menopauze en vrouwelijk climacterium

N95.2

postmenopauzale atrofische-vaginitis

on
ly

symptomen zoals opvliegingen, slapeloosheid, hoofdpijn en concentratiestoornissen
verband houdend met menopauze
Exclusie: problemen verband houdend met kunstmatige menopauze (N95.3)

seniele (atrofische) vaginitis
Exclusie: atrofische vaginitis verband houdend met kunstmatige menopauze
(N95.3)
N95.3

problemen verband houdend met kunstmatige menopauze

se
s

syndroom na kunstmatige menopauze

menopauzale en perimenopauzale stoornissen, overig gespecificeerd

N95.9

menopauzale en perimenopauzale stoornis, niet-gespecificeerd

N96

habituele abortus

po

N95.8

infertiliteit bij vrouw
Inclusie:
Exclusie:

niet in staat tot zwangerschap
steriliteit bij vrouw NNO
relatieve infertiliteit (N96)

na

N97

lp

ur

onderzoek of behandeling bij niet-zwangere vrouw
relatieve infertiliteit
Exclusie: bij actuele zwangerschap (O26.2)
met actuele abortus (O03-O06)

infertiliteit bij vrouw verband houdend met anovulatie

N97.1

infertiliteit bij vrouw van tubaire oorsprong

at

io

N97.0

ed

uc

tubair(e):
• afsluiting
• block
• stenose
verband houdend met congenitale anomalie van tuba

N97.2

infertiliteit bij vrouw van uteriene oorsprong

Fo
r

non-implantatie van ovum
verband houdend met congenitale uterusanomalie

N97.3

infertiliteit bij vrouw van cervicale oorsprong

N97.4

infertiliteit bij vrouw verband houdend met mannelijke factoren

N97.8

infertiliteit bij vrouw met overige gespecificeerde oorzaken

N97.9

infertiliteit bij vrouw, niet-gespecificeerd

N98

complicaties verband houdend met kunstmatige bevruchting

XIV.35

N98.0

infectie verband houdend met kunstmatige inseminatie

N98.1

hyperstimulatie van ovaria
hyperstimulatie van ovaria:
• NNO
• verband houdend met ovulatie-inductie

on
ly

HOOFDSTUK XIV.

complicaties van inbrengen van bevruchte eicel na in-vitro-fertilisatie

N98.3

complicaties van inbrengen van embryo bij embryotransfer

N98.8

overige gespecificeerde complicaties verband houdend met kunstmatige
bevruchting

se
s

N98.2

complicatie verband houdend met kunstmatige bevruchting, nietgespecificeerd

ur

N98.9

po

complicaties van kunstmatige inseminatie:
• donor
• echtgenoot

lp

overige aandoeningen van het urogenitaal stelsel
(N99-N99)
aandoeningen van urogenitaal stelsel na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd
aandoeningen verband houdend met kunstmatige menopauze (N95.3)
bestralingscystitis (N30.4)
osteoporose na ovariëctomie(M80.1)
osteoporose na ovariëctomie met pathologische fractuur (M80.1)

at

io

Exclusie:

na

N99

nierinsufficiëntie na medische verrichting

N99.1

urethrastrictuur na medische verrichting

uc

N99.0

urethrastrictuur na katheterisatie

postoperatieve adhesies van vagina

N99.3

prolaps van vaginagewelf na hysterectomie

N99.4

peritoneale adhesies in bekken na medische verrichting

N99.5

slecht functioneren van uitwendig urostoma

N99.8

overige gespecificeerde aandoeningen van urogenitaal stelsel na medische
verrichting

Fo
r

ed

N99.2

rest-ovariumsyndroom
N99.9

XIV.36

aandoening van urogenitaal stelsel na medische verrichting, nietgespecificeerd

ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN KRAAMBED (O00-O99)

XV. Zwangerschap, bevalling en kraambed
(O00-O99)

ur

po

se
s

on
ly

De codes binnen dit hoofdstuk dienen gebruikt te worden voor aandoeningen verband
houdend met of verhevigd door zwangerschap, bevalling of door kraambed (oorzaken van
moederszijde of verloskundig).
Exclusie: bepaalde ziekten en letsels, elders geclassificeerd, die zwangerschap, bevalling
en kraambed compliceren:
• letsel, vergiftiging en bepaalde-andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
• necrose van hypofyse post partum (E23.0)
• obstetrische tetanus (A34)
• psychische stoornissen en gedragsstoornissen in samenhang met puerperium
(F53.-)
• puerperale osteomalacie (M83.0)
• uitwendige oorzaken (bij sterfte) (V, W, X, Y)
controle van:
• normale zwangerschap (Z34.-)
• risicozwangerschap (Z35.-)

uc

at

io

na

lp

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
O00-O08 zwangerschap eindigend in misgeboorte
O10-O16 oedeem, proteïnurie en hypertensieve aandoeningen tijdens zwangerschap,
bevalling en kraambed
O20-O29 overige aandoeningen van moeder hoofdzakelijk verband houdend met
zwangerschap
O30-O48 indicaties voor zorg bij moeder verband houdend met foetus en amnionholte en
mogelijke bevallingsproblemen
O60-O75 complicaties van weeën en bevalling
O80-O84 bevalling
O85-O92 complicaties hoofdzakelijk verband houdend met kraambed
O94-O99 overige obstetrische aandoeningen, niet elders geclassificeerd

ed

zwangerschap eindigend in misgeboorte
(O00-O08)

Fo
r

Exclusie:

O00

O00.0

voortzetting van meerlingzwangerschap na abortus van één of meer foetussen
(O31.1)

ectopische zwangerschap
Inclusie: ectopische zwangerschap met ruptuur
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit categorie O08.- om
samenhangende complicaties aan te geven
abdominale zwangerschap
Exclusie:

abdominale zwangerschap met levensvatbare foetus als indicatie voor
zorg bij moeder (O36.7)
bevalling van levensvatbare foetus bij abdominale zwangerschap (O83.3)

XV.1

HOOFDSTUK XV.
O00.1

tubaire zwangerschap

ovariële zwangerschap

O00.8

ectopische zwangerschap, overig gespecificeerd
zwangerschap:
• cervicaal
• cornuaal [uterushoorn]
• intraligamenteus
• muraal
ectopische zwangerschap, niet-gespecificeerd

O01

mola hydatidosa

po

O00.9

se
s

O00.2

on
ly

ruptuur van eileider door zwangerschap
tubaire abortus
zwangerschap in tuba Fallopii

O01.0

klassieke 'mola hydatidosa'

lp

Volledige mola hydatidosa

ur

Exclusie: maligne 'mola hydatidosa' (D39.2)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit categorie O08.- om
samenhangende complicaties aan te geven

onvolledige of partiële 'mola hydatidosa'

O01.9

mola hydatidosa, niet-gespecificeerd

na

O01.1

io

vesiculaire mola NNO
ziekte van trofoblast NNO

abnormale zwangerschapsproducten, overig
Exclusie: fetus papyraceus (O31.0)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit categorie O08.- om
samenhangende complicaties aan te geven

uc

at

O02

windei en niet-hydatiforme mola
mola:
• carnosa
• intra-uterien NNO
pathologisch ovum
vleesmola

Fo
r

ed

O02.0

O02.1

XV.2

missed abortion
vroege dood van foetus met retentie van dode foetus
Exclusie: 'missed abortion' met:
• mola:
• hydatidosa (O01.-)
• niet-hydatiform (O02.0)
• windei (O02.0)
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abnormale zwangerschapsproducten, overig gespecificeerd
Exclusie:

met:
• mola:
• hydatidosa (O01.-)
• niet-hydatiform (O02.0)
• windei (O02.0)

O02.9

abnormaal zwangerschapsproduct, niet-gespecificeerd

O03

spontane-abortus

on
ly

O02.8

.4
.5

.6

ur

uc

.7

lp

.3

na

.2

io

.1

onvolledig, gecompliceerd door infectie van geslachtsorganen en
bekken
Aanwijzing: Met aandoeningen geclassificeerd onder O08.0
onvolledig, gecompliceerd door late of overvloedige bloeding
Met aandoeningen geclassificeerd onder O08.1
onvolledig, gecompliceerd door embolie
Met aandoeningen geclassificeerd onder O08.2
onvolledig, met overige en niet gespecificeerde complicaties
Met aandoeningen geclassificeerd onder O08.3-O08.9
onvolledig, zonder complicatie
volledig of niet gespecificeerd, gecompliceerd door infectie van
geslachtsorganen en bekken
Met aandoeningen geclassificeerd onder O08.0
volledig of niet gespecificeerd, gecompliceerd door late of overvloedige
bloeding
Met aandoeningen geclassificeerd onder O08.1
volledig of niet gespecificeerd, gecompliceerd door embolie
Met aandoeningen geclassificeerd onder O08.2
volledig of niet gespecificeerd, met overige en niet gespecificeerde
complicaties
Met aandoeningen geclassificeerd onder O08.3-O08.9
volledig of niet gespecificeerd, zonder complicatie

at

.0

po

se
s

Inclusie: miskraam
Aanwijzing: Gebruik de volgende onderverdeling voor het vierde teken bij
codereeks O03-O06:
Aanwijzing: Achtergebleven zwangerschapsproducten na abortus behoren ook
tot onvolledige abortus.

ed

.8

.9

Fo
r

O04

O05

medische abortus
Verwijzing: [Zie onderverdeling bij O03]
Inclusie: afbreken van zwangerschap:
• legaal
• therapeutisch
therapeutische abortus
overige gespecificeerde abortus
Verwijzing: [Zie onderverdeling bij O03]

XV.3
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O06

abortus, niet-gespecificeerd
Verwijzing: [Zie onderverdeling bij O03]
Inclusie: geïnduceerde abortus NNO
mislukte opwekking van abortus
Inclusie:
Exclusie:

O07.0

mislukte poging tot opwekking van abortus
onvolledige abortus (O03-O06)

mislukte medische-abortus, gecompliceerd door infectie van
geslachtsorganen en bekken

O07.1

mislukte medische-abortus, gecompliceerd door late of overvloedige
bloeding
met aandoeningen geclassificeerd onder O08.1

mislukte medische-abortus, gecompliceerd door embolie

po

O07.2

se
s

met aandoeningen geclassificeerd onder O08.0

on
ly

O07

met aandoeningen geclassificeerd onder O08.2

mislukte medische-abortus, met overige en niet-gespecificeerde
complicaties

ur

O07.3

O07.4

lp

met aandoeningen geclassificeerd onder O08.3-O08.9
mislukte medische-abortus, zonder complicatie

O07.5

na

mislukte medische-abortus NNO

overige en niet-gespecificeerde mislukte-opwekking van abortus,
gecompliceerd door infectie van geslachtsorganen en bekken

overige en niet-gespecificeerde mislukte-opwekking van abortus,
gecompliceerd door late of overvloedige bloeding

at

O07.6

io

met aandoeningen geclassificeerd onder O08.0

uc

met aandoeningen geclassificeerd onder O08.1
O07.7

overige en niet-gespecificeerde mislukte-opwekking van abortus,
gecompliceerd door embolie

ed

met aandoeningen geclassificeerd onder O08.2

Fo
r

O07.8

O07.9

O08

XV.4

overige en niet-gespecificeerde mislukte-opwekking van abortus, met overige
en niet-gespecificeerde complicaties
Met aandoeningen geclassificeerd onder O08.3-O08.9
overige en niet-gespecificeerde mislukte-opwekking van abortus, zonder
complicatie
mislukte opwekking van abortus NNO

complicaties na abortus, ectopische zwangerschap en
molazwangerschap
Deze categorie wordt primair voor codering van morbiditeit gebruikt. Voor
gebruik van deze categorie wordt verwezen naar de regels en richtlijnen voor
morbiditeitscodering in Deel 2.
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O08.0

infectie van geslachtsorganen en bekken na abortus, ectopische
zwangerschap en molazwangerschap

afibrinogenemie
defibrinatiesyndroom
intravasculaire stolling
O08.2

po

late of overvloedige bloeding na abortus, ectopische zwangerschap en
molazwangerschap
na aandoeningen geclassificeerd onder O00-O07

ur

O08.1

se
s

on
ly

endometritis
oöforitis
parametritis
pelviperitonitis
na aandoeningen geclassificeerd onder O00-O07
salpingitis
salpingo-oöforitis
sepsis
septikemie
Exclusie: septische of septicopyemische embolie (O08.2)
urineweginfectie (O08.8)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (R57.2), om septisch shock aan
te geven

embolie na abortus, ectopische zwangerschap en molazwangerschap

na

lp

embolie:
• NNO
• bloedstolsel
• long
• lucht
• pyemisch
• septisch of septicopyemisch
• vruchtwater
• zeep
O08.3

at

io

na aandoeningen geclassificeerd onder O00-O07

shock na abortus, ectopische zwangerschap en molazwangerschap

uc

circulatoire collaps
na aandoeningen geclassificeerd onder O00-O07
shock (postoperatief)
Exclusie: septische shock (R57.2)

nierinsufficiëntie na abortus, ectopische zwangerschap en
molazwangerschap

Fo
r

ed

O08.4

O08.5

nier:
• insufficiëntie (acuut)
• decompensatie
• tubulusnecrose
oligurie
uremie

na aandoeningen geclassificeerd onder O00-O07

stofwisselingsstoornissen na abortus, ectopische zwangerschap en
molazwangerschap
verstoring van elektrolytenbalans na aandoeningen geclassificeerd onder O00-O07

XV.5
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beschadiging van bekkenorganen en -weefsels na abortus, ectopische
zwangerschap en molazwangerschap
laceratie, scheur, perforatie of chemische beschadiging van:
• blaas
• cervix
• darm
• ligamentum latum
• periurethraal weefsel
• uterus

na aandoeningen
geclassificeerd
onder O00-O07

on
ly

O08.6

overige veneuze-complicaties na abortus, ectopische zwangerschap en
molazwangerschap

O08.8

overige gespecificeerde complicaties na abortus, ectopische zwangerschap
en molazwangerschap

complicatie na abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap,
niet-gespecificeerd

ur

O08.9

na aandoeningen geclassificeerd onder O00-O07

po

hartstilstand
urineweginfectie

se
s

O08.7

lp

niet-gespecificeerde complicatie na aandoeningen geclassificeerd onder O00-O07

na

oedeem, proteïnurie en hypertensieve aandoeningen
tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed
(O10-O16)
reeds bestaande hypertensie als complicatie van zwangerschap,
bevalling en kraambed

reeds bestaande essentiële-hypertensie als complicatie van zwangerschap,
bevalling en kraambed

uc

O10.0

vermelde aandoeningen met reeds bestaande proteïnurie
met gesuperponeerde pre-eclampsie (O11)

at

Inclusie:
Exclusie:

io

O10

ed

aandoeningen geclassificeerd onder I10 gespecificeerd als reden voor obstetrische
zorg tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed

Fo
r

O10.1

O10.2

XV.6

reeds bestaande hypertensieve-hartaandoening als complicatie van
zwangerschap, bevalling en kraambed
aandoeningen geclassificeerd onder I11.- gespecificeerd als reden voor obstetrische
zorg tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed
reeds bestaande hypertensieve-nieraandoening als complicatie van
zwangerschap, bevalling en kraambed
aandoeningen geclassificeerd onder I12.- gespecificeerd als reden voor obstetrische
zorg tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed
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O10.3

reeds bestaande hypertensieve-hart- en -nieraandoening als complicatie van
zwangerschap, bevalling en kraambed
aandoeningen geclassificeerd onder I13.- gespecificeerd als reden voor obstetrische
zorg tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed
reeds bestaande secundaire-hypertensie als complicatie van zwangerschap,
bevalling en kraambed

on
ly

O10.4

aandoeningen geclassificeerd onder I15.- gespecificeerd als reden voor obstetrische
zorg tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed
niet-gespecificeerde reeds bestaande hypertensie als complicatie van
zwangerschap, bevalling en kraambed

O11

pre-eclampsie gesuperponeerd op chronische hypertensie
aandoeningen geclassificeerd onder O10.- gecompliceerd door pre-eclampsie
pre-eclampsie gesuperponeerd op:
• hypertensie NNO
• pre-existente hypertensie

O12

zwangerschapsoedeem en -proteïnurie zonder hypertensie

O12.0

zwangerschapsoedeem

O12.1

zwangerschapsproteïnurie

O12.2

zwangerschapsoedeem met -proteïnurie

O13

zwangerschapshypertensie [door zwangerschap geïnduceerd]
doorzwangerschap-geïnduceerde hypertensie NNO
tijdelijke hypertensie [door zwangerschap geïnduceerd]
zwangerschapshypertensie NNO

O14

pre-eclampsie
Exclusie: gesuperponeerde pre-eclampsie (O11.-)

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

O10.9

lichte tot matige pre-eclampsie

ed

O14.0

ernstige pre-eclampsie

O14.2

HELLP-syndroom

Fo
r

O14.1

hemolysis elevated-liver-enzymes low-platelet-count syndrome

O14.9

preëclampsie, niet-gespecificeerd

O15

eclampsie

O15.0

Inclusie:

convulsies na aandoeningen geclassificeerd onder O10-O14 en O16
eclampsie met zwangerschapshypertensie of reeds bestaande
hypertensie

eclampsie tijdens zwangerschap
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O15.1

eclampsie tijdens bevalling

O15.2

eclampsie tijdens kraambed

O15.9

eclampsie, niet-gespecificeerd naar tijdperk

O16

on
ly

eclampsie NNO

niet-gespecificeerde hypertensie van moeder

se
s

overige aandoeningen van moeder hoofdzakelijk verband
houdend met zwangerschap
(O20-O29)

bloeding tijdens vroege zwangerschap
Exclusie:

O20.0

zwangerschap eindigend in misgeboorte (O00-O08)

dreigende abortus

lp

O20

ur

po

De categorieën O24 en O25 omvatten ook de daaronder vermelde aandoeningen als deze
tijdens bevalling of kraambed optreden.
Exclusie: aandoeningen elders geclassificeerd, optredend als complicatie van
zwangerschap, bevalling en kraambed (O98-O99)
indicaties voor zorg bij moeder verband houdend met foetus en amnionholte
en mogelijke bevallingsproblemen (O30-O48)

na

bloeding gespecificeerd als gevolg van dreigende abortus
overige gespecificeerde bloeding tijdens vroege zwangerschap

O20.9

bloeding tijdens vroege zwangerschap, niet-gespecificeerd

O21

overvloedig zwangerschapsbraken

at

io

O20.8

uc

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om oorzaak aan te geven.
O21.0

lichte 'hyperemesis gravidarum'

ed

hyperemesis gravidarum, licht of niet-gespecificeerd, beginnend vóór einde van
22ste zwangerschapsweek

Fo
r

O21.1

O21.2

hyperemesis gravidarum met stofwisselingsstoornis
hyperemesis gravidarum, beginnend vóór einde van 22ste zwangerschapsweek, met
stofwisselingsstoornis zoals:
• koolhydraatdepletie
• dehydratie
• verstoorde elektrolytenbalans

laat zwangerschapsbraken
overvloedig braken beginnend na einde van 22ste zwangerschapsweek

O21.8

overig gespecificeerd braken als complicatie van zwangerschap
braken door elders geclassificeerde aandoening, als complicatie van zwangerschap
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O21.9

zwangerschapsbraken, niet-gespecificeerd

O22

veneuze complicaties en hemorroïden tijdens zwangerschap

O22.0

obstetrische longembolie (O88.-)
vermelde aandoeningen als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.7)
• bevalling en kraambed (O87.-)

varices van onderste extremiteiten tijdens zwangerschap

O22.1

genitale varices tijdens zwangerschap
varices tijdens zwangerschap

po

perineale
vaginale
vulvaire
O22.2

se
s

varices NNO tijdens zwangerschap

on
ly

Exclusie:

oppervlakkige tromboflebitis tijdens zwangerschap

O22.3

ur

tromboflebitis van benen tijdens zwangerschap
diepe flebotrombose tijdens zwangerschap

lp

diepe veneuze-trombose, ante partum

hemorroïden tijdens zwangerschap

O22.5

veneuze hersentrombose tijdens zwangerschap

na

O22.4

trombose van veneuze hersensinus tijdens zwangerschap
overige gespecificeerde veneuze-complicaties tijdens zwangerschap

O22.9

veneuze complicatie tijdens zwangerschap, niet-gespecificeerd

at

io

O22.8

O23

tijdens zwangerschap

uc

flebitis NNO
flebopathie NNO
trombose NNO

infecties van urogenitaal stelsel tijdens zwangerschap

Fo
r

ed

Exclusie:

als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed:
• geslachtsziekte NNO(O98.3)
• gonokokkeninfectie(O98.2)
• infecties met hoofdzakelijk seksuele wijze van overdracht NNO
(O98.3)
• syfilis(O98.3)
• tuberculose van urogenitaal systeem(O98.0)

O23.0

infecties van nier tijdens zwangerschap

O23.1

infecties van blaas tijdens zwangerschap

O23.2

infecties van urethra tijdens zwangerschap

XV.9

HOOFDSTUK XV.
infecties van overige gespecificeerde delen van urinewegen tijdens
zwangerschap

O23.4

niet-gespecificeerde urineweginfectie tijdens zwangerschap

O23.5

infecties van geslachtsorganen tijdens zwangerschap

O23.9

overige en niet-gespecificeerde urogenitale-infectie tijdens zwangerschap
urogenitale infectie tijdens zwangerschap NNO

O24

diabetes mellitus tijdens zwangerschap

on
ly

O23.3

se
s

Inclusie: tijdens bevalling of kraambed
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om reeds bestaande
manifestaties van diabetes mellitus aan te geven.
type 1 'diabetes mellitus', reeds bestaand

O24.1

type 2 'diabetes mellitus', reeds bestaand

O24.2

diabetes mellitus verband houdend met ondervoeding, reeds bestaand

O24.3

reeds bestaande 'diabetes mellitus', niet-gespecificeerd

O24.4

diabetes mellitus ontstaand tijdens zwangerschap

lp

ur

po

O24.0

na

zwangerschapsdiabetes NNO

diabetes mellitus tijdens zwangerschap, niet-gespecificeerd

O25

ondervoeding tijdens zwangerschap

io

O24.9

ondervoeding tijdens bevalling of kraambed
indicaties voor zorg bij moeder wegens andere aandoeningen die
hoofdzakelijk verband houden met zwangerschap

O26.0

excessieve gewichtstoename tijdens zwangerschap

uc

at

O26

Exclusie:

zwangerschapsoedeem (O12.0, O12.2)

geringe gewichtstoename tijdens zwangerschap

O26.2

zwangerschapszorg bij habituele-abortuspatiënt

ed

O26.1

Fo
r

Exclusie:

habituele-abortuspatiënt:
• met actuele abortus (O03-O06)
• zonder actuele zwangerschap (N96)

O26.3

achtergebleven IUD tijdens zwangerschap

O26.4

herpes gestationis

O26.5

hypotensiesyndroom bij zwangere
'supine hypotensive syndrome' bij zwangere
'vena cava'-syndroom bij zwangere
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O26.6

leveraandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed
leveraandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed
obstetrische cholestase
Exclusie: hepatorenaal syndroom na bevalling (O90.4)

Exclusie:
O26.8

traumatische symfysiolyse tijdens bevalling (O71.6)

on
ly

subluxatie van symphysis (pubica) tijdens zwangerschap, bevalling en
kraambed

overige gespecificeerde aandoeningen verband houdend met zwangerschap
nieraandoening
perifere neuritis
uitputting en vermoeidheid

verband houdend met zwangerschap

se
s

O26.7

aandoening verband houdend met zwangerschap, niet-gespecificeerd

O28

afwijkende bevindingen bij prenatale screening van moeder

elders geclassificeerde diagnostische-bevindingen - zie
Alfabetische lijst
indicaties voor zorg bij moeder verband houdend met foetus en
amnionholte en mogelijke bevallingsproblemen (O30-O48)

ur

Exclusie:

po

O26.9

afwijkende hematologische-bevindingen bij prenatale screening van moeder

O28.1

afwijkende biochemische-bevindingen bij prenatale screening van moeder

O28.2

afwijkende cytologische-bevindingen bij prenatale screening van moeder

O28.3

afwijkende echografische-bevindingen bij prenatale screening van moeder

O28.4

afwijkende radiologische-bevindingen bij prenatale screening van moeder

O28.5

afwijkende chromosomale- en genetische-bevindingen bij prenatale
screening van moeder

uc

at

io

na

lp

O28.0

overige gespecificeerde afwijkende-bevindingen bij prenatale screening van
moeder

ed

O28.8

afwijkende bevinding bij prenatale screening van moeder, niet-gespecificeerd

O29

complicaties van anesthesie tijdens zwangerschap
Inclusie: complicaties door toediening van algemeen of lokaal anestheticum,
analgeticum of andere sedering tijdens zwangerschap
Exclusie: complicaties van anesthesie (tijdens)(bij):
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap
(O00-O08)
• bevalling (O74.-)
• kraambed (O89.-)

Fo
r

O28.9
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longcomplicaties van anesthesie tijdens zwangerschap
aspiratie van maaginhoud of -secreties NNO
aspiratiepneumonie
chemische pneumonitis door aspiratie
compressie-atelectase van long
syndroom van Mendelson
O29.1

cardiale complicaties van anesthesie tijdens zwangerschap
door anesthesie tijdens zwangerschap

se
s

hart:
• decompensatie
• stilstand
O29.2

door anesthesie tijdens
zwangerschap

on
ly

O29.0

centraal zenuwstelselcomplicaties van anesthesie tijdens zwangerschap
cerebrale anoxie door anesthesie tijdens zwangerschap

toxische reactie op lokale anesthesie tijdens zwangerschap

O29.4

hoofdpijn door spinale of epidurale anesthesie tijdens zwangerschap

O29.5

overige complicaties van spinale en epidurale anesthesie tijdens
zwangerschap

O29.6

mislukte of moeilijke intubatie tijdens zwangerschap

O29.8

overige gespecificeerde complicaties van anesthesie tijdens zwangerschap

O29.9

complicatie van anesthesie tijdens zwangerschap, niet-gespecificeerd

na

lp

ur

po

O29.3

meerlingzwangerschap
Exclusie: complicaties specifiek voor meerlingzwangerschap (O31.-)

uc

O30

at

io

indicaties voor zorg bij moeder verband houdend met
foetus en amnionholte en mogelijke bevallingsproblemen
(O30-O48)

tweelingzwangerschap

O30.1

drielingzwangerschap

O30.2

vierlingzwangerschap

O30.8

overige gespecificeerde meerlingzwangerschap

O30.9

meerlingzwangerschap, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

O30.0

multipele zwangerschap NNO

XV.12

ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN KRAAMBED (O00-O99)

complicaties specifiek voor meerlingzwangerschap
Exclusie:

O31.0

Siamese tweeling als oorzaak van wanverhouding (O33.7)
late bevalling van volgend kind bij tweeling, drieling, etc. (O63.2)
liggingsafwijking van één of meer foetussen (O32.5)
met moeilijke bevalling (O64-O66)

on
ly

O31

fetus papyraceus
fetus compressus

voortzetting van zwangerschap na abortus van één of meer foetussen

O31.2

voortzetting van zwangerschap na intra-uteriene dood van één of meer
foetussen

O31.8

overige complicaties specifiek voor meerlingzwangerschap

O32

indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede
liggingsafwijking van foetus
Inclusie: vermelde aandoeningen als reden voor observatie, hospitalisatie en
overige obstetrische-zorg of voor keizersnede vóór begin van
bevalling
Exclusie: vermelde aandoeningen met moeilijke bevalling (O64.-)

O32.0

onstabiele ligging als indicatie voor zorg bij moeder

O32.1

stuitligging als indicatie voor zorg bij moeder

O32.2

dwarsligging en schuine ligging als indicatie voor zorg bij moeder

(extreme) aangezichts- of voorhoofdsligging als indicatie voor zorg bij moeder

uc

O32.3

at

io

praesentatio:
• obliqua
• transversa

na

lp

ur

po

se
s

O31.1

O32.4

hoofd beweeglijk boven bekkeningang à terme als indicatie voor zorg bij
moeder

ed

niet indalen van hoofd in bekkeningang

Fo
r

O32.5

meerlingzwangerschap met liggingsafwijking van één of meer foetussen als
indicatie voor zorg bij moeder

O32.6

samengestelde liggingsafwijking als indicatie voor zorg bij moeder

O32.8

overige gespecificeerde liggingsafwijking van foetus als indicatie voor zorg bij
moeder

O32.9

liggingsafwijking van foetus als indicatie voor zorg bij moeder, nietgespecificeerd
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indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede
wanverhouding
Inclusie:
Exclusie:

O33.0

vermelde aandoeningen als reden voor observatie, hospitalisatie en
overige obstetrische-zorg of voor keizersnede vóór begin van
bevalling
vermelde aandoeningen met moeilijke bevalling (O65-O66)

wanverhouding door misvorming van benige bekken als indicatie voor zorg bij
moeder
bekkenmisvorming als oorzaak van wanverhouding NNO

wanverhouding door algemeen vernauwd bekken als indicatie voor zorg bij
moeder

se
s

O33.1

on
ly

O33

bekkenvernauwing NNO als oorzaak van wanverhouding

wanverhouding door vernauwing bekkeningang als indicatie voor zorg bij
moeder

po

O33.2

ingangsvernauwing (van bekken) als oorzaak van wanverhouding
wanverhouding door vernauwing bekkenuitgang als indicatie voor zorg bij
moeder
als oorzaak van wanverhouding

lp

uitgangsvernauwing (van bekken)
vernauwing van bekkenholte

ur

O33.3

wanverhouding door combinatie van maternale en foetale factoren als
indicatie voor zorg bij moeder

O33.5

wanverhouding als gevolg van ongewoon grote foetus als indicatie voor zorg
bij moeder

io

na

O33.4

wanverhouding als gevolg van foetale hydrocefalie als indicatie voor zorg bij
moeder

uc

O33.6

at

foetale wanverhouding NNO
wanverhouding van foetale oorsprong met normaal-gevormde foetus

wanverhouding als gevolg van overige foetale-misvormingen als indicatie
voor zorg bij moeder

Fo
r

ed

O33.7

foetale:
• ascites
• hydrops
• meningomyelokèle
• sacraal teratoom
• tumor
Siamese tweeling

als oorzaak van wanverhouding

O33.8

wanverhouding als gevolg van overige gespecificeerde oorzaken als indicatie
voor zorg bij moeder

O33.9

wanverhouding als indicatie voor zorg bij moeder, niet-gespecificeerd
cefalopelvische disproportie NNO
foetopelvische disproportie NNO
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indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede afwijking
van bekkenorganen
Inclusie:
Exclusie:

O34.0

vermelde aandoeningen als reden voor observatie, hospitalisatie en
overige obstetrische-zorg of voor keizersnede vóór begin van
bevalling
vermelde aandoeningen met moeilijke bevalling (O65.5)

on
ly

O34

congenitale misvorming van uterus als indicatie voor zorg bij moeder

O34.1

se
s

indicatie voor zorg bij moeder wegens:
• dubbele baarmoeder
• uterus bicornis
tumor van corpus uteri als indicatie voor zorg bij moeder

O34.2

po

indicatie voor zorg bij moeder wegens:
• fibromyoom van uterus
• poliep van corpus uteri
Exclusie: indicatie voor zorg bij moeder wegens cervixtumor (O34.4)

uteruslitteken van vroegere operatie als indicatie voor zorg bij moeder

cervixinsufficiëntie als indicatie voor zorg bij moeder

lp

O34.3

ur

indicatie voor zorg bij moeder wegens litteken van vroegere keizersnede
Exclusie: vaginale bevalling na vroegere keizersnede NNO (O75.7)

O34.4

na

indicatie voor zorg bij moeder wegens:
• cerclage
• Shirodkarbandje

met of zonder vermelding van
cervixinsufficiëntie

overige afwijkingen van cervix als indicatie voor zorg bij moeder

uc

at

io

indicatie voor zorg bij moeder wegens:
• cervixpoliep
• cervixstrictuur of -stenose
• cervixtumor
• vroegere cervixoperatie
O34.5

overige afwijkingen van zwangere uterus als indicatie voor zorg bij moeder

ed

indicatie voor zorg bij moeder wegens:
• inklemming
• prolaps
• retroversie

Fo
r

O34.6

van zwangere uterus

afwijking van vagina als indicatie voor zorg bij moeder
indicatie voor zorg bij moeder wegens:
• stenose van vagina (congenitaal) (verworven)
• vagina septata
• vaginastrictuur
• vaginatumor
• vroegere operatie aan vagina
Exclusie: indicaties voor zorg bij moeder wegens vaginale varices tijdens
zwangerschap (O22.1)
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O34.7

afwijkingen van vulva en perineum als indicatie voor zorg bij moeder

O34.8

on
ly

indicatie voor zorg bij moeder wegens:
• fibrose van perineum
• stug perineum
• tumor van vulva
• vroegere operatie aan perineum of vulva
Exclusie: perineale en vulvaire varices tijdens zwangerschap (O22.1)

overige gespecificeerde afwijkingen van bekkenorganen als indicatie voor
zorg bij moeder

po

se
s

indicatie voor zorg bij moeder wegens:
• (vroegere) bekkenbodemplastiek
• cystokèle
• hangbuik
• rectokèle
• stugge bekkenbodem

afwijking van bekkenorgaan als indicatie voor zorg bij moeder, nietgespecificeerd

O35

indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede afwijking
van of schade aan foetus

(vermoede) misvorming van centraal zenuwstelsel van foetus als indicatie
voor zorg bij moeder

io

O35.0

lp

Exclusie:

vermelde foetale-afwijkingen als reden voor observatie,
hospitalisatie en overige obstetrische-zorg of voor beëindiging
van zwangerschap
indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede
wanverhouding (O33.-)

na

Inclusie:

ur

O34.9

uc

at

indicatie voor zorg bij moeder wegens (vermoede) foetale:
• anencefalie
• spina bifida
Exclusie: chromosoomafwijking bij foetus als indicatie voor zorg bij moeder
(O35.1)

(vermoede) chromosoomafwijking bij foetus als indicatie voor zorg bij
moeder

O35.2

(vermoede) hereditaire aandoening bij foetus als indicatie voor zorg bij
moeder

Fo
r

ed

O35.1

O35.3

Exclusie:

chromosoomafwijking bij foetus als indicatie voor zorg bij moeder
(O35.1)

(vermoede) schade aan foetus door virusziekte van moeder als indicatie voor
zorg bij moeder
indicatie voor zorg bij moeder wegens (vermoede)
schade aan foetus door:
• cytomegalovirusinfectie
• rubella

XV.16
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(vermoede) schade aan foetus door alcohol als indicatie voor zorg
bij moeder

O35.5

(vermoede) schade aan foetus door geneesmiddelen of drugs als indicatie
voor zorg bij moeder

on
ly

O35.4

indicatie voor zorg bij moeder wegens (vermoede) schade aan foetus door verslaving
aan geneesmiddelen of drugs
Exclusie: foetale nood tijdens bevalling door toediening van geneesmiddelen (O68.-)
(vermoede) schade aan foetus door (be)straling als indicatie voor zorg bij
moeder

O35.7

(vermoede) schade aan foetus door overige medische-verrichtingen als
indicatie voor zorg bij moeder

se
s

O35.6

(vermoede) afwijking van of schade aan foetus door overige gespecificeerde
oorzaken als indicatie voor zorg bij moeder

lp

O35.8

ur

po

indicatie voor zorg bij moeder wegens (vermoede) schade aan foetus als gevolg van:
• afname biopt
• amniocentese
• hematologisch onderzoek
• intra-uteriene operatie
• IUD

na

indicatie voor zorg bij moeder wegens (vermoede)
schade aan foetus ten gevolge van:
• listeriose
• toxoplasmose

van moeder

(vermoede) afwijking van of schade aan foetus door niet-gespecificeerde
oorzaak als indicatie voor zorg bij moeder

O36

indicaties voor zorg bij moeder wegens overige bekende of vermoede
foetale problemen
Inclusie: vermelde foetale-problemen als reden voor observatie, hospitalisatie en
overige obstetrische-zorg of voor beëindiging van zwangerschap
Exclusie: bevalling gecompliceerd door foetale nood [distress] (O68.-)
placentaire-transfusiesyndromen (O43.0)

ed

uc

at

io

O35.9

Fo
r

O36.0

O36.1

O36.2

resus iso-immunisatie als indicatie voor zorg bij moeder
anti-D [Rh] antilichamen
resusantagonisme (met hydrops foetalis)

overige vormen van iso-immunisatie als indicatie voor zorg bij moeder
ABO-iso-immunisatie
iso-immunisatie NNO (met hydrops foetalis)
'hydrops foetalis' als indicatie voor zorg bij moeder
hydrops foetalis:
• NNO
• niet verband houdend met iso-immunisatie

XV.17
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O36.3

tekenen van foetale hypoxie als indicatie voor zorg bij moeder

O36.4

intra-uteriene vruchtdood als indicatie voor zorg bij moeder
Exclusie:

slechte groei van foetus als indicatie voor zorg bij moeder
indicatie voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede:
• 'light-for-dates'
• placentaire insufficiëntie
• 'small-for-dates'

excessieve groei van foetus als indicatie voor zorg bij moeder

se
s

O36.6

on
ly

O36.5

missed abortion (O02.1)

indicatie voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede 'large-for-dates'

abdominale zwangerschap met levensvatbare foetus als indicatie voor zorg
bij moeder

O36.8

overige gespecificeerde foetale-problemen als indicatie voor zorg bij moeder

O36.9

foetaal probleem, niet-gespecificeerd, als indicatie voor zorg bij moeder

O40

polyhydramnie

overige aandoeningen van vruchtwater en vliezen
Exclusie:

O41.0

voortijdig breken van vliezen (O42.-)

oligohydramnie

na

O41

lp

hydramnion

ur

po

O36.7

infectie van vruchtzak en vliezen

at

O41.1

io

oligohydramnie zonder vermelding van gebroken vliezen

uc

amnionitis
chorioamnionitis
membranitis
placentitis

overige gespecificeerde aandoeningen van vruchtwater en vliezen

ed

O41.8

aandoening van vruchtwater of vliezen, niet-gespecificeerd

O42

voortijdig breken van vliezen

Fo
r

O41.9

O42.0

voortijdig breken van vliezen met begin van weeën binnen 24 uur

O42.1

voortijdig breken van vliezen met begin van weeën meer dan 24 uur later
Exclusie:

bij uitstel van bevalling door middel van therapie (O42.2)

O42.2

voortijdig breken van vliezen met uitstel van bevalling door middel van
therapie

O42.9

voortijdig breken van vliezen, niet-gespecificeerd

XV.18
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aandoeningen van placenta
Exclusie:

O43.0

placenta praevia (O44.-)
premature loslating van placenta [solutio placentae] (O45.-)
slechte groei van foetus door placentaire insufficiëntie als indicatie
voor zorg bij moeder (O36.5)

on
ly

O43

placentaire-transfusiesyndromen

O43.1

se
s

transfusie:
• foetomaternaal
• maternofoetaal
• 'twin to twin'
misvorming van placenta

O43.2

pathologisch-adherente placenta

po

abnormale placenta NNO
placenta circumvallata

overige gespecificeerde aandoeningen van placenta

io

placentair(e):
• disfunctie
• infarct

na

O43.8

lp

ur

placenta accreta
placenta increta
placenta percreta
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code, om achtergebleven placenta
zonder bloeding aan te geven (O73.0)
Gebruik desgewenst aanvullende code, om bloeding in derde stadium
post partum aan te geven (O72.0)

aandoening van placenta, niet-gespecificeerd

O44

placenta praevia

O44.0

placenta praevia gespecificeerd als zonder bloeding

uc

at

O43.9

lage implantatie van placenta gespecificeerd als zonder bloeding

placenta praevia met bloeding

Fo
r

ed

O44.1

O45

lage implantatie van placenta
placenta praevia:
NNO of met bloeding
• centralis
• lateralis
• marginalis
Exclusie: bevalling gecompliceerd door bloeding uit vasa praevia (O69.4)

premature loslating van placenta [solutio placentae]

XV.19
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O45.0

premature loslating van placenta met stollingsstoornis

O45.8

overige gespecificeerde premature-loslating van placenta

O45.9

premature loslating van placenta, niet-gespecificeerd
solutio placentae NNO

on
ly

placentaloslating met (overvloedige) bloeding verband houdend met:
• afibrinogenemie
• gedissemineerde intravasale-stolling
• hyperfibrinolyse
• hypofibrinogenemie

bloeding 'ante partum', niet elders geclassificeerd
Exclusie: bloeding 'durante partu' NEC (O67.-)
bloeding in vroege zwangerschap (O20.-)
placenta praevia (O44.-)
premature loslating van placenta [solutio placentae] (O45.-)

O46.0

bloeding 'ante partum' met stollingsstoornis

po

se
s

O46

lp

ur

bloeding 'ante partum' (overvloedig) verband houdend met:
• afibrinogenemie
• gedissemineerde intravasale-stolling
• hyperfibrinolyse
• hypofibrinogenemie
overige gespecificeerde bloeding 'ante partum'

O46.9

bloeding 'ante partum', niet-gespecificeerd

O47

valse weeën

O47.0

valse weeën vóór einde van 37ste zwangerschapsweek

O47.1

valse weeën vanaf einde van 37ste zwangerschapsweek

uc

at

io

na

O46.8

valse weeën, niet-gespecificeerd

O48

overdragen zwangerschap
postdatisme
serotiniteit

Fo
r

ed

O47.9

complicaties van weeën en bevalling
(O60-O75)
O60

voortijdige weeën en bevalling
(spontane) weeën vóór einde van 37ste zwangerschapsweek
Exclusie: valse vóór einde van 37ste zwangerschapsweek (O47.0)
voortijdig breken van vliezen (O42.-)
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O60.0

voortijdige weeën zonder bevalling
voortijdige weeën, opgewekt
voortijdige weeën, spontaan
preterme spontane-weeën met preterme bevalling
partus prematurus
preterme spontane-weeën met preterme bevalling door keizersnede
preterme weeën met bevalling NNO

O60.2

preterme spontane-weeën met aterme bevalling

O60.3

preterme bevalling zonder spontane-weeën

se
s

preterme spontane-weeën met aterme bevalling door keizersnede

on
ly

O60.1

preterme bevalling door inleiding
preterme bevalling door keizersnede, zonder spontane-weeën

mislukte inleiding van bevalling

O61.0

mislukte medicamenteuze-inleiding van bevalling

po

O61

O61.1

lp

ur

mislukte inleiding (van bevalling) door middel van:
• oxytocine
• prostaglandines
mislukte instrumentele-inleiding van bevalling

na

mislukte inleiding (van bevalling):
• mechanisch
• operatief

overige gespecificeerde mislukte-inleiding van bevalling

O61.9

mislukte inleiding van bevalling, niet-gespecificeerd

O62

abnormale weeënsterkte

O62.0

primaire weeënzwakte

uc

at

io

O61.8

ed

niet vorderen van ontsluiting
primaire hypotone-uterusdisfunctie
weeënzwakte gedurende latente fase van partus

Fo
r

O62.1

O62.2

secundaire weeënzwakte
secundaire hypotone-uterusdisfunctie
stilstand in actieve fase van partus

overige weeënzwakte
hypotone-uterusdisfunctie NNO
onregelmatige weeën
slechte contracties
uterusatonie tijdens weeën
vluchtige weeën
weeënzwakte NNO
Exclusie: atonische post partum bloeding (O72.1)

XV.21

O62.3

partus praecipitatus

O62.4

hypertone, ongecoördineerde en verlengde uteruscontracties
dystocie door contractiering
hypertone uterusdisfunctie
ongecoördineerde uterusactiviteit
slecht gecoördineerde weeën
tetanische contracties
uterusdystocie NNO
zandlopercontractie van uterus
Exclusie: dystocie (foetaal)(maternaal) NNO (O66.9)

on
ly
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overige gespecificeerde abnormale-weeënsterkte

O62.9

abnormale-weeënsterkte, niet-gespecificeerd

O63

langdurige bevalling

O63.0

verlengde ontsluitingsfase

O63.1

verlengde uitdrijvingsfase

O63.2

late bevalling van volgend kind bij tweeling, drieling, enz.

O63.9

langdurige bevalling, niet-gespecificeerd

O64

moeilijke bevalling door liggingsafwijking van foetus

O64.0

moeilijke bevalling door onvolledige spildraai van foetaal hoofd

na

lp

ur

po

se
s

O62.8

stand

uc

at

io

diepe dwarsstand
moeilijke bevalling door persisterende:
• occipito-iliacale
• occipitoposterieure
• occipitosacrale
• occipitotransversale

moeilijke bevalling door stuitligging

ed

O64.1
O64.2

moeilijke bevalling door aangezichtsligging
moeilijke bevalling door extreme aangezichtsligging

Fo
r

O64.3
O64.4

moeilijke bevalling door voorhoofdsligging
moeilijke bevalling door schouderligging
geprolabeerde arm
Exclusie: ingeklemde schouders (O66.0)
schouderdystocie (O66.0)

O64.5

moeilijke bevalling door samengestelde liggingsafwijking

O64.8

moeilijke bevalling door overige gespecificeerde liggingsafwijking
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moeilijke bevalling door liggingsafwijking, niet-gespecificeerd

O65

moeilijke bevalling door afwijking van bekken van moeder

O65.0

moeilijke bevalling door bekkenmisvorming

O65.1

moeilijke bevalling door algemeen vernauwd bekken

O65.2

moeilijke bevalling door vernauwing van bekkeningang

O65.3

moeilijke bevalling door vernauwing van bekkenuitgang of bekkenholte

O65.4

moeilijke bevalling door niet-gespecificeerde wanverhouding tussen foetus en
bekken
dystocie door afwijking van foetus (O66.2-O66.3)

moeilijke bevalling door afwijking van bekkenorganen van moeder

po

O65.5

se
s

Exclusie:

on
ly

O64.9

moeilijke bevalling door aandoeningen geclassificeerd onder O34.moeilijke bevalling door overige gespecificeerde afwijkingen van bekken van
moeder

O65.9

moeilijke bevalling door afwijking van bekken van moeder,
niet-gespecificeerd

O66

overige moeilijke-bevalling

O66.0

moeilijke bevalling door schouderdystocie

na

lp

ur

O65.8

io

ingeklemde schouders

moeilijke bevalling door verhaakte tweeling

O66.2

moeilijke bevalling door ongewoon grote foetus

O66.3

moeilijke bevalling door overige afwijkingen van foetus

uc

at

O66.1

Fo
r

ed

dystocie door:
• foetale:
• ascites
• hydrocefalie
• hydrops
• meningomyelokèle
• sacraal teratoom
• tumor
• Siamese tweeling

O66.4

mislukte proefbaring, niet-gespecificeerd
mislukte proefbaring gevolgd door keizersnede
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O66.5

mislukte vacuüm- of forcepsextractie, niet-gespecificeerd

O66.8

overige gespecificeerde moeilijke-bevalling

O66.9

moeilijke bevalling, niet-gespecificeerd

O67

se
s

dystocie:
• NNO
• foetaal NNO
• maternaal NNO

on
ly

mislukte toepassing van forceps gevolgd door keizersnede
mislukte toepassing van vacuümextractor gevolgd door tangverlossing of
keizersnede

bevalling gecompliceerd door bloeding 'durante partu', niet elders
geclassificeerd

bloeding 'ante partum' NEC (O46.-)
bloeding 'post partum' (O72.-)
placenta praevia (O44.-)
premature loslating van placenta [solutio placentae] (O45.-)

O67.0

ur

po

Exclusie:

bloeding 'durante partu' met stollingsstoornis

O67.8

na

lp

bloeding 'durante partu' (overvloedig) verband houdend met:
• afibrinogenemie
• gedissemineerde intravasale-stolling
• hyperfibrinolyse
• hypofibrinogenemie
overige gespecificeerde bloeding 'durante partu'

io

overvloedige bloeding 'durante partu'

bloeding 'durante partu', niet-gespecificeerd

O68

bevalling gecompliceerd door foetale nood [distress]
Inclusie: foetale nood tijdens bevalling door toediening van
geneesmiddelen

uc

at

O67.9

bevalling gecompliceerd door foetale hartritmestoornissen

Fo
r

ed

O68.0

O68.1

O68.2

XV.24

foetale:
• bradycardie
• onregelmatig hartritme
• tachycardie
Exclusie: met meconiumhoudend vruchtwater (O68.2)

bevalling gecompliceerd door meconiumhoudend vruchtwater
Exclusie:

met foetale hartritmestoornissen (O68.2)

bevalling gecompliceerd door foetale hartritmestoornissen met
meconiumhoudend vruchtwater
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O68.3

bevalling gecompliceerd door biochemisch aangetoonde foetale nood
abnormale foetale:
• acidemie
• zuur-base-evenwicht
bevalling gecompliceerd door overige aanwijzingen voor foetale nood

on
ly

O68.8

foetale nood aangetoond door:
• echografie
• elektrocardiografie

bevalling gecompliceerd door foetale nood, niet-gespecificeerd

O69

bevalling gecompliceerd door navelstrengcomplicaties

O69.0

bevalling gecompliceerd door uitgezakte navelstreng

O69.1

bevalling gecompliceerd door omstrengeling van hals door navelstreng, met
compressie

O69.2

bevalling gecompliceerd door overige verstrengeling van navelstreng, met
compressie

ur

po

se
s

O68.9

lp

compressie van navelstreng NNO
knoop in navelstreng
verstrengeling van navelstrengen van tweeling in monoamniotische vruchtzak
bevalling gecompliceerd door korte navelstreng

O69.4

bevalling gecompliceerd door 'vasa praevia'

na

O69.3

O69.5

io

bloeding uit 'vasa praevia'

bevalling gecompliceerd door laesie van navelstrengvaten

uc

at

navelstreng:
• hematoom
• kneuzing
trombose van navelstrengvaten

bevalling gecompliceerd door overige gespecificeerde
navelstrengcomplicaties

ed

O69.8

navelstreng rond nek, zonder compressie

Fo
r

O69.9

O70

bevalling gecompliceerd door navelstrengcomplicatie, niet-gespecificeerd

perineumruptuur tijdens bevalling
Inclusie:
Exclusie:

inscheuren van episiotomie
hoge vaginale-laceratie. obstetrisch (O71.4)
laceratie van vaginale sulcus (O71.4)
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O70.0

eerstegraads perineumruptuur

O70.1

se
s

on
ly

perineale laceratie, ruptuur of scheur (van):
• frenulum
• gering
• huid
tijdens bevalling
• labia
• lage deel van vagina
• periurethraal weefsel
• vulva
Exclusie: eerstegraads perineumruptuur van hoge deel van vaginale wand
(middelste)(bovenste derde-deel van vaginale wand) (O71.4)
eerstegraads perineumruptuur van vaginale sulcus (O71.4)
periurethrale laceratie met betrokkenheid van urethra (O71.5)
tweedegraads perineumruptuur

derdegraads perineumruptuur

lp

O70.2

ur

po

perineale laceratie, ruptuur of scheur als
onder O70.0, met bijkomend letsel van:
tijdens bevalling
• bekkenbodem
• perineumspieren
• vaginale spieren
Exclusie: met letsel van anale sfincter (O70.2)

vierdegraads perineumruptuur

at

O70.3

io

na

perineale laceratie, ruptuur of scheur als
onder O70.1, met bijkomend letsel van:
tijdens bevalling
• anale sfincter
• septum rectovaginale
• sfincter NNO
Exclusie: met letsel van anaal slijmvlies of rectumslijmvlies (O70.3)

tijdens bevalling

uc

perineale laceratie, ruptuur of scheur als
onder O70.2, met bijkomend letsel van:
• anaal slijmvlies
• rectumslijmvlies

perineumruptuur, niet-gespecificeerd

ed

O70.9

O71

overige obstetrische-traumata
Inclusie:

beschadiging door instrumenten

uterusruptuur vóór begin van bevalling

O71.1

uterusruptuur tijdens bevalling

Fo
r

O71.0

uterusruptuur zonder vermelding van optreden vóór begin van bevalling

O71.2

inversio uteri post partum

O71.3

obstetrische scheur van cervix
annulaire loslating van cervix
ringvormige scheur van cervix
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O71.4

hoge vaginale-scheur, obstetrisch

O71.5

overige obstetrische-letsels van bekkenorganen

on
ly

scheur van middelste of bovenste derde-deel van vaginawand
scheur van vaginale sulcus
Exclusie: scheur van laagste deel van vagina (O70.-)

O71.6

obstetrische beschadiging van bekkengewrichten en -ligamenten
avulsie van discus interpubicus
letsel van os coccygis
traumatische symfysiolyse

po

obstetrisch

obstetrisch bekkenhematoom

lp

obstetrisch hematoom van:
• perineum
• vagina
• vulva

ur

O71.7

overige gespecificeerde obstetrische-traumata

O71.9

obstetrisch trauma, niet-gespecificeerd

O72

bloeding post partum

bloeding na bevalling van foetus of kind

io

Inclusie:

na

O71.8

bloeding in derde stadium van bevalling

at

O72.0

se
s

obstetrisch letsel van:
• blaas
• urethra
Exclusie: (kleine) laceratie waarbij alleen periurethraal weefsel betrokken is
(O70.0)

uc

bloeding verband houdend met achtergebleven, ingeklemde of vastzittende placenta
retentio placentae NNO
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om pathologisch-vastzittende
placenta aan te geven (O43.2)

onmiddellijk-post partum-optredende bloedingen, overige

ed

O72.1

bloeding (atonisch) post partum NNO
bloeding na geboorte van placenta

Fo
r

O72.2

O72.3

O73

late of secundaire bloeding post partum
achtergebleven zwangerschapsproducten NNO, post partum
bloeding verband houdend met achterblijven van delen van placenta of vliezen
stollingsstoornissen post partum
afibrinogenemie
fibrinolyse

post partum

achtergebleven placenta en vliezen, zonder bloeding

XV.27

HOOFDSTUK XV.
O73.0

achtergebleven placenta zonder bloeding
Aanwijzing: Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om vastzittende
placenta aan te geven (O43.2)

O73.1

achtergebleven delen van placenta en vliezen, zonder bloeding

complicaties van anesthesie tijdens bevalling
Inclusie:

O74.0

maternale complicaties door toediening van algemeen of lokaal
anestheticum, analgeticum of andere sedering tijdens bevalling

aspiratiepneumonie door anesthesie tijdens bevalling
aspiratie van maaginhoud of -secreties NNO
chemische pneumonitis door aspiratie
syndroom van Mendelson

door anesthesie tijdens bevalling

overige longcomplicaties van anesthesie tijdens bevalling

po

O74.1

se
s

O74

on
ly

achtergebleven zwangerschapsproducten 'post partum', zonder bloeding

compressie-atelectase van long door anesthesie tijdens bevalling
cardiale complicaties van anesthesie tijdens bevalling

ur

O74.2

hart:
• decompensatie
• stilstand

lp

O74.3

door anesthesie tijdens bevalling

centraal zenuwstelselcomplicaties van anesthesie tijdens bevalling

na

cerebrale anoxie door anesthesie tijdens bevalling
toxische reactie op lokale anesthesie tijdens bevalling

O74.5

hoofdpijn door spinale of epidurale anesthesie tijdens bevalling

O74.6

overige complicaties van spinale en epidurale anesthesie tijdens
bevalling

uc

at

io

O74.4

mislukte of moeilijke intubatie tijdens bevalling

O74.8

overige gespecificeerde complicaties van anesthesie tijdens bevalling

ed

O74.7

complicatie van anesthesie tijdens bevalling, niet-gespecificeerd

O75

overige complicaties van bevalling, niet elders geclassificeerd

Fo
r

O74.9

Exclusie:

puerperale:
• infectie (O86.-)
• sepsis (O85.-)

O75.0

'maternal distress' tijdens bevalling

O75.1

shock tijdens of na bevalling
obstetrische shock

O75.2

XV.28

pyrexie tijdens bevalling, niet elders geclassificeerd
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O75.3

overige infectie tijdens bevalling
sepsis tijdens bevalling

O75.4

overige complicaties van obstetrische ingrepen en verrichtingen

se
s

on
ly

hartstilstand
na keizersnede of andere obstetrische-ingreep of -verrichting,
hartdecompensatie
met inbegrip van verlossing NNO
cerebrale anoxie
Exclusie: complicaties van anesthesie tijdens bevalling (O74.-)
obstetrische (heelkundige) wond:
• dehiscentie (O90.0-O90.1)
• hematoom (O90.2)
• infectie (O86.0)
O75.5

late bevalling na kunstmatig breken van vliezen

O75.6

late bevalling na spontaan of niet-gespecificeerd breken van vliezen
spontaan voortijdig breken van vliezen (O42.-)

po

Exclusie:

vaginale bevalling na vroegere keizersnede

O75.8

overige gespecificeerde complicaties van bevalling

O75.9

complicatie van bevalling, niet-gespecificeerd

lp

ur

O75.7

na

bevalling
(O80-O84)

io

Voor gebruik van deze categorieën wordt verwezen naar de regels en richtlijnen voor
mortaliteits- en morbiditeitscodering in Deel 2.
spontane enkelvoudige bevalling

at

O80

bevalling in volledig normaal geval
bevalling met weinig of geen assistentie, met of zonder episiotomie

uc

Inclusie:

spontane bevalling bij achterhoofdsligging

O80.1

spontane stuitbevalling

O80.8

spontane enkelvoudige bevalling, overig gespecificeerd

O80.9

spontane enkelvoudige bevalling, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

O80.0

spontane bevalling NNO

O81

enkelvoudige bevalling met behulp van forceps of vacuümextractor
Exclusie: mislukte vacuüm- of forcepsextractie (O66.5)

O81.0

bevalling door middel van lage forcepsextractie

O81.1

bevalling door middel van middenforcepsextractie
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bevalling door middel van middenforcepsextractie met rotatie

O81.3

bevalling door middel van overige en niet-gespecificeerde forcepsextractie

O81.4

bevalling door middel van vacuümextractie
verlossing door middel van ventouse

O81.5

on
ly

O81.2

bevalling door middel van combinatie van forceps- en vacuümextractie
verlossing door gecombineerd gebruik van forceps en ventouse

enkelvoudige bevalling door middel van keizersnede

O82.0

bevalling door middel van electieve keizersnede
herhaalde keizersnede NNO

se
s

O82

bevalling door middel van spoed keizersnede

O82.2

bevalling door middel van 'hysterectomia caesarea'

O82.8

enkelvoudige-bevalling door middel van keizersnede, overig gespecificeerd

O82.9

bevalling door middel van keizersnede, niet-gespecificeerd

O83

overige enkelvoudige-bevalling door middel van kunstverlossing

O83.0

bevalling door middel van stuitextractie

O83.1

overige stuitbevalling met assistentie

na

lp

ur

po

O82.1

O83.2

io

stuitbevalling NNO

overige bevalling met manipulatie

bevalling van levensvatbare foetus bij abdominale zwangerschap

uc

O83.3

at

versie met extractie

O83.4

mutilerende ingreep voor bevalling

ed

cleidotomie
craniotomie
embryotomie

Fo
r

O83.8

O83.9

om bevalling mogelijk te maken

overige gespecificeerde enkelvoudige-bevalling door middel van
kunstverlossing
enkelvoudige bevalling door middel van kunstverlossing, niet-gespecificeerd
bevalling door middel van kunstverlossing NNO

O84

meervoudige bevalling
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (O80-O83) om methode van
verlossing voor elke foetus of kind aan te geven

O84.0

meervoudige bevalling, alle spontaan

XV.30

O84.1

meervoudige bevalling, alle door forceps- of vacuümextractie

O84.2

meervoudige bevalling, alle door keizersnede

O84.8

overige gespecificeerde meervoudige-bevalling
meervoudige bevalling door combinatie van methoden

O84.9

meervoudige bevalling, niet-gespecificeerd

on
ly
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se
s

complicaties hoofdzakelijk verband houdend met kraambed
(O85-O92)

po

De categorieën O88.-, O91.- en O92.- omvatten ook de daaronder vermelde aandoeningen
als deze tijdens zwangerschap of bevalling optreden
Exclusie: obstetrische tetanus (A34)
psychische stoornissen en gedragsstoornissen in verband met puerperium
(F53.-)
puerperale osteomalacie (M83.0)
puerperale sepsis
kraamvrouwenkoorts
puerperale:
• endometritis
• koorts
• peritonitis
• sepsis
Exclusie: obstetrische pyemische- en septische-embolie (O88.3)
sepsis tijdens bevalling (O75.3)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

O86

overige infecties tijdens kraambed

at

io

na

lp

ur

O85

ed

uc

Exclusie: infectie tijdens bevalling (O75.3)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B97) om infectieus
agens aan te geven

Fo
r

O86.0

O86.1

O86.2

infectie van obstetrische operatiewond
geïnfecteerde:
• perineumhechting
• wond van keizersnede

na bevalling

overige infectie van geslachtsorganen na bevalling
cervicitis
vaginitis

na bevalling

urineweginfectie na bevalling
aandoeningen geclassificeerd onder N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 na
bevalling
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O86.3

overige urogenitale-infectie na bevalling
urogenitale infectie NNO tijdens kraambed
pyrexie van onbekende oorsprong na bevalling
puerperale:
• infectie NNO
• pyrexie NNO
Exclusie: kraamvrouwenkoorts (O85)
pyrexie tijdens bevalling (O75.2)
overige gespecificeerde infecties tijdens kraambed

O87

veneuze complicaties en hemorroïden tijdens kraambed
Inclusie: tijdens bevalling
Exclusie: obstetrische embolie (O88.-)
veneuze complicaties tijdens zwangerschap (O22.-)

O87.0

oppervlakkige tromboflebitis tijdens kraambed

O87.1

diepe flebotrombose tijdens kraambed

ur

po

se
s

O86.8

on
ly

O86.4

diepe veneuze-trombose
tromboflebitis in bekken

lp

post partum

hemorroïden tijdens kraambed

O87.3

cerebrale veneuze-trombose tijdens kraambed

na

O87.2

trombose van cerebroveneuze sinus tijdens kraambed
overige gespecificeerde veneuze-complicaties tijdens kraambed

io

O87.8

genitale varices tijdens kraambed
veneuze complicatie tijdens kraambed, niet-gespecificeerd

at

O87.9

ed

uc

puerperale:
• flebitis NNO
• flebopathie NNO
• trombose NNO

Fo
r

O88

obstetrische embolie
Inclusie: longembolie tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed
Exclusie: embolie als complicatie van abortus, ectopische zwangerschap of
molazwangerschap (O00-O07, O08.2)

O88.0

obstetrische luchtembolie

O88.1

vruchtwaterembolie

O88.2

anafylactoïd syndroom bij zwangerschap
obstetrische embolie door bloedstolsel
obstetrische (long)embolie NNO
puerperale (long)embolie NNO
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O88.3

obstetrische pyemische- en septische-embolie

O88.8

overige gespecificeerde obstetrische-embolie
obstetrische vetembolie

complicaties van anesthesie tijdens kraambed
Inclusie: maternale complicaties door toediening van algemeen of lokaal
anestheticum, analgeticum of andere sedering tijdens kraambed

O89.0

longcomplicaties van anesthesie tijdens kraambed

hart:
• decompensatie
• stilstand
O89.2

po

cardiale complicaties van anesthesie tijdens kraambed
door anesthesie tijdens kraambed

ur

O89.1

door anesthesie tijdens
kraambed

se
s

aspiratie van maaginhoud of -secreties NNO
aspiratiepneumonie
chemische pneumonitis door aspiratie
compressie-atelectase van long
syndroom van Mendelson

on
ly

O89

centraal zenuwstelselcomplicaties van anesthesie tijdens kraambed

lp

cerebrale anoxie door anesthesie tijdens kraambed

toxische reactie op lokale anesthesie tijdens kraambed

O89.4

hoofdpijn door spinale of epidurale anesthesie tijdens kraambed

O89.5

overige complicaties van spinale en epidurale anesthesie tijdens kraambed

O89.6

mislukte of moeilijke intubatie tijdens kraambed

O89.8

overige gespecificeerde complicaties van anesthesie tijdens kraambed

uc

at

io

na

O89.3

complicatie van anesthesie tijdens kraambed, niet-gespecificeerd

O90

complicaties van kraambed, niet elders geclassificeerd

ed

O89.9

dehiscentie van wond van keizersnede

O90.1

dehiscentie van obstetrische wond van perineum

Fo
r

O90.0

dehiscentie van wond van:
• episiotomie
• perineumruptuur
secundaire perineumscheur

O90.2

hematoom van obstetrische wond

O90.3

cardiomyopathie tijdens kraambed
aandoeningen geclassificeerd onder I42.-
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O90.4

acute nierinsufficiëntie 'post partum'
hepatorenaal syndroom na bevalling
thyroïditis post partum

O90.8

overige gespecificeerde complicaties van kraambed, niet elders
geclassificeerd

on
ly

O90.5

placentapoliep
complicatie van kraambed, niet-gespecificeerd

O91

infecties van mamma verband houdend met bevalling
Inclusie: vermelde aandoeningen tijdens zwangerschap, kraambed of lactatie

O91.0

tepelinfectie verband houdend met bevalling

borstabces
purulente mastitis
subareolair abces
O91.2

ur

abces van mamma verband houdend met bevalling

tijdens zwangerschap of kraambed

lp

O91.1

po

tepelabces tijdens:
• kraambed
• zwangerschap

se
s

O90.9

niet-purulente mastitis verband houdend met bevalling

io

na

lymfangitis van mamma tijdens zwangerschap of kraambed
mastitis:
• NNO
tijdens zwangerschap of kraambed
• interstitieel
• parenchymateus

overige aandoeningen van mamma en lactatie verband houdend met
bevalling

at

O92

vermelde aandoeningen tijdens zwangerschap, kraambed of lactatie

uc

Inclusie:

tepelretractie verband houdend met bevalling

ed

O92.0
O92.1

tepelkloof verband houdend met bevalling
fissuur van tepel tijdens zwangerschap of kraambed

Fo
r

O92.2

O92.3

O92.4

XV.34

overige en niet-gespecificeerde aandoeningen van mamma verband
houdend met bevalling
agalactie
primaire agalactie
hypogalactie
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O92.5

onderdrukte lactatie

O92.6

galactorroe
Exclusie:

O92.7

galactorroe zonder verband met bevalling (N64.3)

on
ly

agalactie:
• electief
• secundair
• therapeutisch

overige en niet-gespecificeerde aandoeningen verband houdend met lactatie

se
s

puerperale galactokèle

po

overige obstetrische aandoeningen, niet elders
geclassificeerd
(O94-O99)

ur

Bij gebruik van de codereeks O94-O97 dient men de regels en richtlijnen voor codering van
mortaliteit in Deel 2 te volgen
O94

late gevolgen van complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed

overlijden door niet-gespecificeerde obstetrische-oorzaak
maternale dood door niet-gespecificeerde oorzaak tijdens zwangerschap,
bevalling of kraambed

ed

O95

uc

at

io

na

lp

Exclusie: late gevolgen leidend tot dood (O96,O97)
Aanwijzing: Categorie O94 dient alleen voor codering van morbiditeit te
worden gebruikt voor het aangeven van voorafgaande episoden
van aandoeningen binnen de codereeksen O00-O75 en O85O92 als oorzaak van late gevolgen die zelf elders zijn
geclassificeerd. Deze 'late gevolgen' omvatten aandoeningen,
gespecificeerd als resttoestand of als late gevolgen, of
aandoeningen die 1 jaar of langer na het begin van de
oorzakelijke ziekte nog aanwezig zijn.
Deze code dient niet gebruikt te worden voor chronische
complicaties van zwangerschap, kraambed en bevalling.
Codeer deze onder O00-O75 en O85-O92

Fo
r

O96

overlijden door obstetrische oorzaak meer dan 42 dagen maar minder
dan 1 jaar na bevalling
Deze categorie dient gebruikt te worden voor overlijden door obstetrische
oorzaak (aandoeningen uit categorieën O00-O75, O85-O92 en O98-O99), die
meer dan 42 dagen maar minder dan 1 jaar na bevalling plaatsvindt.
Exclusie: late gevolgen van obstetrische complicaties, niet resulterend in de
dood (O94)
overlijden door late gevolgen van obstetrische oorzaken (O97.-)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om obstetrische (directe of
indirecte) doodsoorzaak aan te geven.
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overlijden door directe obstetrische-oorzaak meer dan 42 dagen maar minder
dan 1 jaar na bevalling

O96.1

overlijden door indirecte obstetrische-oorzaak meer dan 42 dagen maar
minder dan 1 jaar na bevalling

O96.9

overlijden door niet-gespecificeerde obstetrische-oorzaak meer dan 42 dagen
maar minder dan 1 jaar na bevalling

O97

overlijden door late gevolgen van primair-obstetrische oorzaken

on
ly

O96.0

po

se
s

Deze categorie dient te worden gebruikt voor overlijden door gevolgen van
obstetrische oorzaak (aandoeningen uit categorieën O00-O75, O85-O92 en O98O99), dat meer dan een jaar na bevalling plaatsvindt.
Exclusie:
late gevolgen van obstetrische complicaties, niet resulterend in de
dood (O94)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om de obstetrische oorzaak
aan te geven (direct of indirect)
overlijden door late gevolgen van directe obstetrische-oorzaak

O97.1

overlijden door late gevolgen van indirecte obstetrische-oorzaak

O97.9

overlijden door late gevolgen van niet-gespecificeerde obstetrische-oorzaak

O98

maternale infectieziekten en parasitaire aandoeningen, elders
geclassificeerd, maar optredend als complicatie van zwangerschap,
bevalling en kraambed
Inclusie: vermelde aandoeningen als complicatie van zwangerschap,
verergerd door zwangerschap, of als reden voor obstetrische
zorg
Exclusie: asymptomatische drager van humaan immunodeficiëntievirus
[HIV] (Z21)
in laboratorium aangetoonde aanwezigheid van humaan
immunodeficiëntievirus [HIV] (R75)
indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede
foetale aandoening (O35-O36)
obstetrische tetanus (A34)
puerperale:
• infectie (O86.-)
• sepsis (O85)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (Hoofdstuk I) om specifieke
aandoening aan te geven

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

O97.0

O98.0

O98.1

tuberculose als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed
aandoeningen geclassificeerd onder A15-A19
syfilis als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed
aandoeningen geclassificeerd onder A50-A53

XV.36
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O98.2

gonorroe als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed
aandoeningen geclassificeerd onder A54.-

O98.3

overige infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht als complicatie van
zwangerschap, bevalling en kraambed

O98.4

on
ly

aandoeningen geclassificeerd onder A55-A64

virushepatitis als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed
aandoeningen geclassificeerd onder B15-B19

O98.5

overige virusziekten die zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren

O98.6

ziekten door protozoën die zwangerschap, bevalling en kraambed
compliceren

po

aandoeningen geclassificeerd onder B50-B64
O98.7

se
s

aandoeningen geclassificeerd onder A80-B09, B25-B34

ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] optredend als complicatie
van zwangerschap, bevalling en kraambed

ur

aandoeningen geclassificeerd onder B20-B24

maternale infectieziekten en parasitaire aandoeningen die zwangerschap,
bevalling en kraambed compliceren, overig gespecificeerd

O98.9

maternale infectieziekte of parasitaire aandoening die zwangerschap,
bevalling en kraambed compliceert, niet-gespecificeerd

O99

overige maternale aandoeningen, elders geclassificeerd, maar optredend
als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed
Deze categorie bevat aandoeningen die de zwangerschap compliceren, verergerd
worden door de zwangerschap of die een hoofdreden zijn voor obstetrische zorg
en waarvoor de Alfabetische lijst geen specifieke rubriek in Hoofdstuk XV
aangeeft
Exclusie: indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede
foetale aandoening (O35-O36)
infectieziekten en parasitaire aandoeningen (O98.-)
letsel, vergiftiging en bepaalde-andere gevolgen van uitwendige
oorzaken (S00-T98)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om specifieke aandoening
aan te geven

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

O98.8

O99.0

O99.1

anemie die zwangerschap, bevalling en kraambed compliceert
aandoeningen geclassificeerd onder D50-D64
overige aandoeningen van bloed en bloedvormende organen en bepaalde
stoornissen van immuunsysteem die zwangerschap, bevalling en kraambed
compliceren
aandoeningen geclassificeerd onder D65-D89
Exclusie: bloeding met stollingsstoornissen (O46.0, O67.0, O72.3)

XV.37
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O99.2

endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen die
zwangerschap, bevalling en kraambed compliceren

O99.3

on
ly

aandoeningen geclassificeerd onder E00-E90
Exclusie: diabetes mellitus (O24.-)
ondervoeding (O25)
thyroïditis post partum (O90.5)

psychische stoornissen en ziekten van zenuwstelsel die zwangerschap,
bevalling en kraambed compliceren

O99.4

se
s

aandoeningen geclassificeerd onder F00-F99 en G00-G99
Exclusie: perifere neuritis verband houdend met zwangerschap (O26.8)
postnatale depressie (F53.0)
puerperale psychose (F53.1)

ziekten van hart en vaatstelsel die zwangerschap, bevalling en kraambed
compliceren

ziekten van ademhalingsstelsel die zwangerschap, bevalling en kraambed
compliceren

na

O99.5

lp

ur

po

aandoeningen geclassificeerd onder I00-I99
Exclusie: cardiomyopathie tijdens kraambed (O90.3)
hypertensieve aandoeningen (O10-O16)
obstetrische embolie (O88.-)
veneuze complicaties en trombose van cerebroveneuze sinus tijdens:
• bevalling en kraambed (O87.-)
• zwangerschap (O22.-)

aandoeningen geclassificeerd onder J00-J99
ziekten van spijsverteringsstelsel die zwangerschap, bevalling en kraambed
compliceren

io

O99.6

uc

at

aandoeningen geclassificeerd onder K00-K93
Exclusie: hemorroïden tijdens zwangerschap (O22.4)
leveraandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed (O26.6)
O99.7

ziekten van huid en subcutis die zwangerschap, bevalling en kraambed
compliceren

ed

aandoeningen geclassificeerd onder L00-L99
Exclusie: herpes gestationis (O26.4)
pruritus verband houdend met zwangerschap (O26.8)

Fo
r

O99.8

XV.38

overige gespecificeerde aandoeningen en toestanden die zwangerschap,
bevalling en kraambed compliceren
aandoeningen geclassificeerd onder C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99-N99
en Q00-Q99
combinatie van aandoeningen geclassificeerd onder O99.0-O99.7
Exclusie: acute nierinsufficiëntie 'post partum' (O90.4)
indicaties voor zorg bij moeder wegens bekende of vermoede afwijking
van bekkenorganen (O34.-)
nefritis post partum (O90.8)
urogenitale infectie 'post partum' (O86.0-O86.3)
urogenitale infecties tijdens zwangerschap (O23.-)

BEPAALDE AANDOENINGEN DIE HUN OORSPRONG HEBBEN IN PERINATALE PERIODE (P00-P96)

XVI. Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong
hebben in perinatale periode (P00-P96)

se
s

Exclusie:

aandoeningen ontstaan in perinatale periode, ook al doet sterfte of ziekte zich
later voor
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde-andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(S00-T98)
kinkhoest (A37.-)
nieuwvormingen (C00-D48)
tetanus neonatorum (A33)

on
ly

Inclusie:

at

io

na

lp

ur

po

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
P00-P04 gevolgen voor foetus en pasgeborene door factoren van moeder en door complicaties
van zwangerschap en bevalling
P05-P08 stoornissen gerelateerd aan zwangerschapsduur en
foetale groei
P10-P15 geboortetrauma
P20-P29 aandoeningen van ademhalingsstelsel en van hart en vaatstelsel specifiek voor
perinatale periode
P35-P39 infecties specifiek voor perinatale periode
P50-P61 hemorragische en hematologische aandoeningen van foetus en pasgeborene
P70-P74 voorbijgaande endocriene stoornissen en stofwisselingsstoornissen specifiek
voor foetus en pasgeborene
P75-P78 aandoeningen van spijsverteringsstelsel van foetus en pasgeborene
P80-P83 aandoeningen met betrekking tot huid en temperatuurregulatie van foetus en
pasgeborene
P90-P96 overige aandoeningen ontstaan in perinatale periode

uc

asterisk-categorie in dit hoofdstuk
P75* meconiumileus bij cystic fibrosis

ed

gevolgen voor foetus en pasgeborene door factoren van
moeder en door complicaties van zwangerschap en bevalling
(P00-P04)

Fo
r

Inclusie:

P00

de vermelde aandoeningen van moeder alleen als ze gespecificeerd zijn als
oorzaak van mortaliteit of morbiditeit van foetus of pasgeborene
gevolgen voor foetus en pasgeborene door aandoeningen van moeder
welke niet gerelateerd hoeven te zijn aan huidige zwangerschap
Exclusie: gevolgen voor foetus en pasgeborene door:
• endocriene stoornissen en stofwisselingsstoornissen van moeder
(P70-P74)
• schadelijke factoren overgebracht via placenta of moedermelk (P04)
• zwangerschapscomplicaties bij moeder (P01)

XVI.1
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P00.0

gevolgen voor foetus en pasgeborene door hypertensie van moeder
gevolgen voor foetus of pasgeborene door aandoeningen van moeder geclassificeerd
onder O10-O11, O13-O16
gevolgen voor foetus en pasgeborene door ziekten van nier en urinewegen
van moeder

on
ly

P00.1

gevolgen voor foetus of pasgeborene door aandoeningen van moeder geclassificeerd
onder N00-N39
P00.2

gevolgen voor foetus en pasgeborene door infectieziekten en parasitaire
aandoeningen van moeder

P00.3

po

se
s

gevolgen voor foetus of pasgeborene door infectieziekten van moeder geclassificeerd
onder A00-B99 en J09-J11, zonder zelf verschijnselen van die ziekte te vertonen
Exclusie: infecties specifiek voor perinatale periode (P35-P39)
infecties van tractus genitalis en andere gelokaliseerde-infecties van
moeder (P00.8)
gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige circulatoire- en
respiratoire-ziekten van moeder

gevolgen voor foetus en pasgeborene door voedingsstoornissen van
moeder

lp

P00.4

ur

gevolgen voor foetus of pasgeborene door aandoeningen van moeder geclassificeerd
onder I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 en niet vallend onder P00.0, P00.2

gevolgen voor foetus en pasgeborene door letsel van moeder

io

P00.5

na

gevolgen voor foetus of pasgeborene door stoornissen van moeder geclassificeerd
onder E40-E64
ondervoeding bij moeder NNO

gevolgen voor foetus en pasgeborene door heelkundige ingreep bij
moeder

uc

P00.6

at

gevolgen voor foetus of pasgeborene door aandoeningen van moeder geclassificeerd
onder S00-T79

ed

Exclusie:

Fo
r

P00.7

XVI.2

afbreken van zwangerschap, foetus (P96.4)
beschadiging van placenta door amniocentesis, keizersnede of
heelkundige inleiding (P02.1)
keizersnede voor huidige bevalling (P03.4)
voorafgaande operatie van uterus of bekkenorganen (P03.8)

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige medische-verrichtingen
bij moeder, niet elders geclassificeerd
gevolgen voor foetus of pasgeborene door radiologische verrichtingen bij moeder
Exclusie: beschadiging van placenta door amniocentesis, keizersnede of
heelkundige inleiding (P02.1)
gevolgen voor foetus of pasgeborene door overige complicaties van
bevalling (P03)

BEPAALDE AANDOENINGEN DIE HUN OORSPRONG HEBBEN IN PERINATALE PERIODE (P00-P96)
P00.8

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige gespecificeerde
aandoeningen van moeder

on
ly

gevolgen voor foetus of pasgeborene door:
• aandoeningen geclassificeerd onder T80-T88
• infecties van tractus genitalis en andere gelokaliseerde-infecties van moeder
• 'lupus erythematodes disseminatus' van moeder
Exclusie: voorbijgaande neonatale endocriene stoornissen en
stofwisselingsstoornissen (P70-P74)

gevolgen voor foetus en pasgeborene door niet-gespecificeerde aandoening
van moeder

P01

gevolgen voor foetus en pasgeborene door zwangerschapscomplicaties
bij moeder

P01.0

gevolgen voor foetus en pasgeborene door cervixinsufficiëntie

P01.1

gevolgen voor foetus en pasgeborene door voortijdig breken van vliezen

P01.2

gevolgen voor foetus en pasgeborene door oligohydramnie

po

se
s

P00.9

indien veroorzaakt door voortijdig breken van vliezen (P01.1)

gevolgen voor foetus en pasgeborene door polyhydramnie

lp

P01.3

ur

Exclusie:

hydramnion

gevolgen voor foetus en pasgeborene door ectopische zwangerschap

na

P01.4

abdominale zwangerschap
P01.5

gevolgen voor foetus en pasgeborene door meervoudige zwangerschap

at

io

tweeling(zwangerschap)
drieling(zwangerschap)

gevolgen voor foetus en pasgeborene door dood van moeder

P01.7

gevolgen voor foetus en pasgeborene door liggingsafwijking voor aanvang
van bevalling

uc

P01.6

Fo
r

ed

aangezichtsligging
dwarsligging
onstabiele ligging
stuitligging
uitwendige versie

P01.8

voor aanvang bevalling

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige gespecificeerde
zwangerschapscomplicaties bij moeder
spontane-abortus, foetus

P01.9

gevolgen voor foetus en pasgeborene door niet-gespecificeerde
zwangerschapscomplicatie bij moeder

P02

gevolgen voor foetus en pasgeborene door complicaties van placenta,
navelstreng en vliezen

XVI.3

HOOFDSTUK XVI.
P02.0

gevolgen voor foetus en pasgeborene door placenta praevia

P02.1

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige vormen van
placentaloslating en bloeding

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige en niet-gespecificeerde
morfologische en functionele afwijkingen van placenta

se
s

P02.2

on
ly

accidentele bloeding
beschadiging van placenta door amniocentesis, keizersnede of heelkundige inleiding
bloeding ante partum
bloedverlies van moeder
premature loslating van placenta
solutio placentae

P02.3

po

placenta:
• disfunctie
• infarct
• insufficiëntie

gevolgen voor foetus en pasgeborene door placentaire transfusiesyndromen

lp

ur

placenta en navelstrengafwijkingen resulterend in 'twin to twin' of andere
transplacentaire-transfusie
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om resulterende aandoening bij
foetus of pasgeborene aan te geven
gevolgen voor foetus en pasgeborene door uitgezakte navelstreng

P02.5

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige compressie van
navelstreng

na

P02.4

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige en niet-gespecificeerde
aandoeningen van navelstreng

uc

P02.6

at

io

knoop in navelstreng
navelstreng (strak) om nek
omstrengeling van navelstreng

ed

korte navelstreng
vasa praevia
Exclusie: één-enkele 'arteria umbilicalis' (Q27.0)

Fo
r

P02.7

gevolgen voor foetus en pasgeborene door chorioamnionitis
amnionitis
membranitis
placentitis

P02.8

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige gespecificeerde
afwijkingen van vliezen

P02.9

gevolgen voor foetus en pasgeborene door afwijking van vliezen, nietgespecificeerd

P03

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige complicaties van
bevalling

XVI.4
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P03.0

gevolgen voor foetus en pasgeborene door stuitbevalling en stuitextractie

P03.1

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige liggingsafwijking en
wanverhouding tijdens bevalling

on
ly

bekkenvernauwing
dwarsligging
gevolgen voor foetus of pasgeborene door aandoeningen geclassificeerd onder
O64-O66
persisterende occipitoposterieure-ligging
gevolgen voor foetus en pasgeborene door tangverlossing

P03.3

gevolgen voor foetus en pasgeborene door verlossing met behulp van
vacuümextractie [ventouse]

P03.4

gevolgen voor foetus en pasgeborene door keizersnede

P03.5

gevolgen voor foetus en pasgeborene door versnelde uitdrijving

po

se
s

P03.2

P03.6

ur

partus praecipitatus
snelle uitdrijvingsfase

gevolgen voor foetus en pasgeborene door abnormale uteruscontracties

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige gespecificeerde
complicaties van bevalling

io

P03.8

na

lp

gevolgen voor foetus of pasgeborene door aandoeningen geclassificeerd onder O62,
met uitzondering van O62.3
hypertone uteruscontracties
weeënzwakte

uc

at

afwijkingen van weke delen van moeder
destructieve heelkundige-ingrepen om de bevalling te vergemakkelijken
gevolgen voor foetus of pasgeborene door aandoeningen geclassificeerd onder O60-O75
en door verrichtingen gebruikt bij bevalling niet vallend onder P02 en P03.0-P03.6
inleiding van bevalling

gevolgen voor foetus en pasgeborene door complicatie van bevalling, nietgespecificeerd

ed

P03.9

Fo
r

P04

P04.0

gevolgen voor foetus en pasgeborene door schadelijke factoren
overgebracht via placenta of moedermelk
Inclusie:
Exclusie:

niet-teratogene effecten van stoffen overgebracht via placenta
congenitale afwijkingen (Q00-Q99)
neonatale geelzucht door geneesmiddelen of toxinen overgebracht
via moeder (P58.4)

gevolgen voor foetus en pasgeborene door anesthesie en analgesie bij
moeder tijdens zwangerschap en bevalling
gevolgen en intoxicaties door opiaten en tranquillizers aan moeder toegediend tijdens
bevalling

XVI.5

HOOFDSTUK XVI.
P04.1

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige medicatie van moeder

on
ly

cytotoxische geneesmiddelen
kankerchemotherapie
Exclusie: dysmorfie door warfarine (Q86.2)
foetaal-hydantoïnesyndroom (Q86.1)
gebruik van verslavende middelen door moeder (P04.4)
P04.2

gevolgen voor foetus en pasgeborene door gebruik van tabak door moeder

P04.3

gevolgen voor foetus en pasgeborene door gebruik van alcohol door moeder
Exclusie:

gevolgen voor foetus en pasgeborene door gebruik van verslavende
middelen door moeder

anesthesie en analgesie van moeder (P04.0)
ontwenningsverschijnselen door gebruik van verslavende middelen
door moeder (P96.1)

po

Exclusie:

se
s

P04.4

foetaal-alcoholsyndroom (Q86.0)

gevolgen voor foetus en pasgeborene in verband met gebruik van moeder
van chemische stoffen in voeding

P04.6

gevolgen voor foetus en pasgeborene door blootstelling van moeder aan
chemische factoren uit omgeving

P04.8

gevolgen voor foetus en pasgeborene door overige gespecificeerde
schadelijke-factoren bij moeder

P04.9

gevolgen voor foetus en pasgeborene door schadelijke factor bij moeder, nietgespecificeerd

io

na

lp

ur

P04.5

trage foetale-groei en foetale ondervoeding

ed

P05

uc

at

stoornissen gerelateerd aan zwangerschapsduur en
foetale groei
(P05-P08)

Fo
r

P05.0

P05.1

XVI.6

licht voor zwangerschapsduur
light-for-dates
Aanwijzing: Gewoonlijk gebruikt bij gewicht onder, maar lengte boven 10de
percentiel voor zwangerschapsduur.

klein voor zwangerschapsduur
small-for-dates
small-and-light-for-dates
Aanwijzing: Gewoonlijk gebruikt bij gewicht en lengte onder 10de percentiel voor
zwangerschapsduur.
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P05.2

foetale ondervoeding zonder vermelding van licht of klein voor
zwangerschapsduur
Exclusie:

P05.9

on
ly

foetale ondervoeding met vermelding van:
• klein voor zwangerschapsduur (P05.1)
• licht voor zwangerschapsduur (P05.0)
Aanwijzing: Zuigeling, niet licht of klein voor zwangerschapsduur, vertoont tekenen
van foetale ondervoeding, zoals droge, schilferende huid en verlies
van subcutaan weefsel.
trage foetale-groei, niet-gespecificeerd
foetale-groeiachterstand NNO

stoornissen gerelateerd aan korte zwangerschapsduur en laag
geboortegewicht, niet elders geclassificeerd

se
s

P07

Inclusie:

extreem-laag geboortegewicht

lp

P07.0

ur

po

deze aandoeningen zonder verdere specificatie als oorzaak van
mortaliteit, morbiditeit of extra zorg bij pasgeborene
Exclusie: laag geboortegewicht door trage foetale-groei en foetale
ondervoeding (P05)
Aanwijzing: Wanneer zowel geboortegewicht als zwangerschapsduur bekend
zijn, dan prevaleert geboortegewicht
Geboortegewicht van 999 gram of minder
P07.1

laag geboortegewicht, overig

P07.2

na

Geboortegewicht van 1000-2499 gram
extreme immaturiteit

overige preterme-kinderen

at

P07.3

io

Minder dan 28 voltooide-weken (minder dan 196 dagen) zwangerschapsduur.

stoornissen gerelateerd aan lange zwangerschapsduur en hoog
geboortegewicht
Inclusie: deze aandoeningen, zonder verdere specificatie als oorzaak
van mortaliteit, morbiditeit of extra zorg bij foetus of
pasgeborene
Aanwijzing: wanneer zowel geboortegewicht als zwangerschapsduur bekend
zijn, dan prevaleert geboortegewicht.

Fo
r

ed

P08

uc

28 of meer voltooide-weken maar minder dan 37 voltooide-weken (van 196 dagen
tot minder dan 259 dagen) zwangerschapsduur.
prematuriteit NNO

P08.0

uitzonderlijk grote baby
Gewoonlijk betekent dit een geboortegewicht van 4500 gram of meer.
Exclusie: syndroom van:
• zuigeling van diabetische moeder (P70.1)
• zuigeling van moeder met zwangerschapsdiabetes (P70.0)

XVI.7

HOOFDSTUK XVI.
P08.1

overige zuigelingen, zwaar voor zwangerschapsduur

P08.2

overdragen zuigeling, niet zwaar voor zwangerschapsduur

on
ly

Gewoonlijk betekent dit een geboortegewicht van >90ste percentiel van
zwangerschapsduur of geboortegewicht van 4000 gram of meer.
overige foetus of zuigeling 'heavy- or large-for-dates' ongeacht zwangerschapsduur
Exclusie: syndroom van:
• zuigeling-van-diabetische-moeder (P70.1)
• zuigeling-van-moeder-met-zwangerschapsdiabetes (P70.0)
geboortegewicht van 4500 gram of meer (P08.0)

se
s

foetus of zuigeling met zwangerschapsduur van 42 voltooide-weken of meer (294
dagen of meer), niet-'heavy- or large-for-dates'
postmaturiteit NNO

po

geboortetrauma
(P10-P15)

intracraniale laceratie en bloeding door geboortetrauma
Exclusie: intracraniale bloeding van foetus of pasgeborene:
• NNO (P52.9)
• door anoxie of hypoxie (P52)

P10.0

subdurale bloeding door geboortetrauma

lp

ur

P10

na

subduraal hematoom (gelokaliseerd) door geboortetrauma
Exclusie: subdurale bloeding met tentoriumscheur (P10.4)
cerebrale bloeding door geboortetrauma

P10.2

intraventriculaire bloeding door geboortetrauma

P10.3

subarachnoïdale bloeding door geboortetrauma

P10.4

tentoriumscheur door geboortetrauma

P10.8

overige gespecificeerde intracraniale-laceraties en -bloedingen door
geboortetrauma

ed

uc

at

io

P10.1

Fo
r

P10.9

niet-gespecificeerde intracraniale-laceratie en -bloeding door
geboortetrauma

P11

andere letsels van centraal zenuwstelsel door geboortetrauma

P11.0

cerebraal oedeem door geboortetrauma

P11.1

overige gespecificeerde hersenschade door geboortetrauma

P11.2

niet-gespecificeerde hersenschade door geboortetrauma

P11.3

letsel van nervus facialis door geboortetrauma
facialisparalyse door geboortetrauma

XVI.8
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P11.4

letsel van overige hersenzenuwen door geboortetrauma

P11.5

letsel van wervelkolom en ruggenmerg door geboortetrauma
fractuur van wervelkolom door geboortetrauma
letsel van centraal zenuwstelsel door geboortetrauma, niet-gespecificeerd

P12

letsel van hoofdhuid door geboortetrauma

P12.0

cefaalhematoom door geboortetrauma

P12.1

'chignon' door geboortetrauma

P12.2

epicraniale subaponeurotische-bloeding door geboortetrauma

se
s

subgaleaal hematoom door geboortetrauma

on
ly

P11.9

kneuzing van hoofdhuid door geboortetrauma

P12.4

letsel van hoofdhuid van pasgeborene door gebruik monitor

ur

incisie voor verkrijgen van materiaal
letsel door schedelclip (elektrode)

po

P12.3

overige gespecificeerde letsels van hoofdhuid door geboortetrauma

P12.9

letsel van hoofdhuid door geboortetrauma, niet-gespecificeerd

P13

letsel van skelet door geboortetrauma
Exclusie:

na

lp

P12.8

letsel van wervelkolom door geboortetrauma (P11.5)

fractuur van schedel door geboortetrauma

P13.1

overig letsel van schedel door geboortetrauma

at

io

P13.0

Exclusie:

cefaalhematoom (P12.0)

letsel van femur door geboortetrauma

P13.3

letsel van overige lange-pijpbeenderen door geboortetrauma

ed

uc

P13.2

fractuur van clavicula door geboortetrauma

P13.8

letsel van overige gespecificeerde delen van skelet door geboortetrauma

Fo
r

P13.4

P13.9

letsel van skelet door geboortetrauma, niet-gespecificeerd

P14

letsel van perifeer zenuwstelsel door geboortetrauma

P14.0

paralyse van Erb door geboortetrauma

P14.1

verlamming van Klumpke door geboortetrauma

P14.2

verlamming van nervus phrenicus door geboortetrauma

XVI.9
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overige letsels van plexus brachialis door geboortetrauma

P14.8

letsels van overige gespecificeerde delen van perifeer zenuwstelsel door
geboortetrauma

P14.9

letsel van perifeer zenuwstelsel door geboortetrauma, niet-gespecificeerd

P15

overige letsels door geboortetrauma

P15.0

letsel van lever door geboortetrauma

on
ly

P14.3

P15.1

letsel van milt door geboortetrauma
ruptuur van milt door geboortetrauma
sternomastoïdletsel door geboortetrauma

P15.3

letsel van oog door geboortetrauma
subconjunctivale bloeding
traumatisch glaucoom

door geboortetrauma

ur

P15.4

po

P15.2

se
s

ruptuur van lever door geboortetrauma

letsel van aangezicht door geboortetrauma

lp

faciale congestie door geboortetrauma

letsel van uitwendige geslachtsorganen door geboortetrauma

P15.6

subcutane vetnecrose door geboortetrauma

P15.8

overige gespecificeerde letsels door geboortetrauma

P15.9

letsel door geboortetrauma, niet-gespecificeerd

at

io

na

P15.5

ed

uc

aandoeningen van ademhalingsstelsel en van hart en
vaatstelsel specifiek voor perinatale periode
(P20-P29)
P20

intra-uteriene hypoxie

Fo
r

Inclusie:

Exclusie:

XVI.10

abnormale foetale-hartslag
foetale of intra-uteriene:
• acidose
• anoxie
• asfyxie
• distress
• hypoxie
meconium in vruchtwater
meconiumlozing
intracraniale bloeding door anoxie of hypoxie (P52)

BEPAALDE AANDOENINGEN DIE HUN OORSPRONG HEBBEN IN PERINATALE PERIODE (P00-P96)
intra-uteriene hypoxie, voor het eerst opgemerkt voor begin van
bevalling

P20.1

intra-uteriene hypoxie, voor het eerst opgemerkt tijdens bevalling

P20.9

intra-uteriene hypoxie, niet-gespecificeerd

P21

asfyxie bij geboorte

on
ly

P20.0

P21.0

se
s

Exclusie: intra-uteriene hypoxie of asfyxie (P20)
Aanwijzing: Deze categorie dient niet voor een lage Apgar-score gebruikt te
worden zonder dat asfyxie of overige respiratoire-problemen
worden vermeld.
ernstige asfyxie bij geboorte

lichte en matige asfyxie bij geboorte

ur

P21.1

po

pols lager dan 100 per minuut bij geboorte en afnemend of stabiel, afwezige
ademhaling of naar adem snakken ('gasping'), matige kleur , afwezige tonus
asfyxie met 1-minuut-Apgar-score 0-3
witte asfyxie

asfyxie bij geboorte, niet-gespecificeerd

io

anoxie NNO
asfyxie NNO
hypoxie NNO

na

P21.9

lp

normale ademhaling, niet bereikt binnen 1 minuut, maar met hartfrequentie 100 of
hoger, enige spiertonus aanwezig, enige respons op stimulatie
asfyxie met 1-minuut-Apgar-score 4-7
blauwe asfyxie

respiratoire nood van pasgeborene
Exclusie: respiratoire insufficiëntie van pasgeborene (P28.5)

P22.0

'respiratory distress syndrome' van pasgeborene

uc

at

P22

hyalienemembranenziekte

voorbijgaande tachypneu van pasgeborene

ed

P22.1

overige gespecificeerde respiratoire-nood van pasgeborene

P22.9

respiratoire nood van pasgeborene, niet-gespecificeerd

Fo
r

P22.8

P23

P23.0

congenitale pneumonie
Inclusie:
Exclusie:

congenitale pneumonie door viraal agens
Exclusie:

P23.1

infectieuze pneumonie verworven in utero of tijdens geboorte
neonatale pneumonie als gevolg van aspiratie (P24.-)
pneumonitis door congenitale rubella (P35.0)

congenitale pneumonie door Chlamydia

XVI.11

congenitale pneumonie door Staphylococcus

P23.3

congenitale pneumonie door Streptococcus, groep B

P23.4

congenitale pneumonie door Escherichia coli

P23.5

congenitale pneumonie door Pseudomonas

P23.6

congenitale pneumonie door overige bacteriële-agentia
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma
Streptococcus, met uitzondering van groep B

se
s

P23.2

on
ly

HOOFDSTUK XVI.

congenitale pneumonie door overige gespecificeerde organismen

P23.9

congenitale pneumonie, niet-gespecificeerd

P24

neonatale aspiratiesyndromen
Inclusie: neonatale pneumonie als gevolg van aspiratie

P24.0

neonatale aspiratie van meconium

P24.1

neonatale aspiratie van amnionvloeistof en mucus

na

aspiratie van vruchtwater

lp

ur

po

P23.8

neonatale aspiratie van bloed

P24.3

neonatale aspiratie van melk en geregurgiteerd voedsel

P24.8

overige gespecificeerde neonatale-aspiratiesyndromen

P24.9

neonataal aspiratiesyndroom, niet-gespecificeerd

at

io

P24.2

interstitieel emfyseem en gerelateerde aandoeningen, ontstaan in
perinatale periode

ed

P25

uc

neonatale aspiratiepneumonie NNO

interstitieel emfyseem, ontstaan in perinatale periode

P25.1

pneumothorax, ontstaan in perinatale periode

Fo
r

P25.0

P25.2

pneumomediastinum, ontstaan in perinatale periode

P25.3

pneumopericard, ontstaan in perinatale periode

P25.8

overige aandoeningen gerelateerd aan interstitieel emfyseem, ontstaan in
perinatale periode

P26

longbloeding, ontstaan in perinatale periode

P26.0

tracheobronchiale bloeding, ontstaan in perinatale periode

XVI.12
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massale longbloeding, ontstaan in perinatale periode

P26.8

overige gespecificeerde longbloedingen, ontstaan in perinatale periode

P26.9

niet-gespecificeerde longbloeding, ontstaan in perinatale periode

P27

chronische respiratoire aandoening, ontstaan in perinatale periode

P27.0

syndroom van Wilson-Mikity
pulmonale dysmaturiteit

on
ly

P26.1

bronchopulmonale dysplasie, ontstaan in perinatale periode

P27.8

overige gespecificeerde chronische respiratoire aandoeningen, ontstaan in
perinatale periode

se
s

P27.1

po

congenitale longfibrose
'ventilator lung' bij pasgeborene

niet-gespecificeerde chronische respiratoire aandoening, ontstaan in
perinatale periode

P28

overige respiratoire aandoeningen, ontstaan in perinatale periode

P28.0

congenitale afwijkingen van ademhalingsstelsel (Q30-Q34)

lp

Exclusie:

ur

P27.9

primaire atelectase van pasgeborene

overige en niet-gespecificeerde atelectase van pasgeborene

io

P28.1

na

primair mislukken om longblaasjes te ontplooien
pulmonale hypoplasie verband houdend met korte zwangerschapsduur
pulmonale onrijpheid NNO

uc

at

atelectase:
• NNO
• partieel
• secundair
resorptie-atelectase zonder 'respiratory distress syndrome'

P28.2

cyanotische aanvallen van pasgeborene

ed

Exclusie:

Fo
r

P28.3

P28.4

apneu van pasgeborene (P28.3-P28.4)

primaire slaapapneu van pasgeborene
slaapapneu van pasgeborene:
• centraal
• NNO
• obstructief

overige vormen van apneu van pasgeborene
apneu (van):
• pasgeborene, obstructief
• prematuriteit
Exclusie: obstructieve slaapapneu van pasgeborene (P28.3)

XVI.13

HOOFDSTUK XVI.
respiratoire insufficiëntie van pasgeborene

P28.8

overige gespecificeerde respiratoire aandoeningen van pasgeborene
congenitale stridor (van larynx) NNO
verstopte neus bij pasgeborene
Exclusie: congenitale syfilitische-rinitis, vroeg (A50.0)

on
ly

P28.5

P28.9

respiratoire aandoening van pasgeborene, niet-gespecificeerd

P29

cardiovasculaire aandoeningen, ontstaan in perinatale periode

P29.0

neonatale cardiale-insufficiëntie

P29.1

neonatale cardiale-dysritmie

P29.2

neonatale hypertensie

P29.3

persisterende foetale-circulatie

se
s

congenitale afwijkingen van hart en vaatstelsel (Q20-Q28)

po

Exclusie:

ur

(persisterende) pulmonale hypertensie van pasgeborene
vertraagde sluiting van ductus arteriosus

voorbijgaande myocardiale-ischemie van pasgeborene

P29.8

overige gespecificeerde cardiovasculaire aandoeningen, ontstaan in
perinatale periode

P29.9

cardiovasculaire aandoening, ontstaan in perinatale periode, nietgespecificeerd

io

na

lp

P29.4

uc

Inclusie:
Exclusie:

at

infecties specifiek voor perinatale periode
(P35-P39)

Fo
r

ed

infecties verworven in utero of tijdens geboorte
congenitale:
• gonokokkeninfectie (A54)
• pneumonie (P23.-)
• syfilis (A50)
in laboratorium aangetoonde aanwezigheid van humaan
immunodeficiëntievirus [HIV] (R75)
infectieziekte van moeder als oorzaak van mortaliteit of morbiditeit van foetus
of pasgeborene, zonder zelf verschijnselen van die ziekte te vertonen (P00.2)
infectieziekten verworven na geboorte (A00-B99, J09-J11)
intestinale infecties (A00-A09)
kinkhoest (A37.-)
status van asymptomatische infectie met humaan immunodeficiëntievirus
[HIV] (Z21)
tetanus neonatorum (A33)
ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] (B20-B24)

XVI.14
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P35

congenitale virusziekten

P35.0

congenitale-rubellasyndroom

congenitale cytomegalovirusinfectie

P35.2

congenitale herpesvirusinfectie [herpes simplex]

P35.3

congenitale virushepatitis

P35.4

congenitale zikavirusziekte
microcefalie door congenitale zikavirusziekte

P35.8

se
s

P35.1

on
ly

pneumonitis door congenitale rubella

overige gespecificeerde virusziekten, congenitaal

po

congenitale varicella [waterpokken]
congenitale virusziekte, niet-gespecificeerd

P36

bacteriële sepsis van pasgeborene
Inclusie: congenitale sepsis

P36.0

sepsis van pasgeborene door Streptococcus, groep B

P36.1

sepsis van pasgeborene door overige en niet-gespecificeerde streptokokken

P36.2

sepsis van pasgeborene door Staphylococcus aureus

P36.3

sepsis van pasgeborene door overige en niet-gespecificeerde stafylokokken

P36.4

sepsis van pasgeborene door Escherichia coli

P36.5

sepsis van pasgeborene door anaeroben

P36.8

overige gespecificeerde bacteriële-sepsis van pasgeborene

P36.9

bacteriële sepsis van pasgeborene, niet-gespecificeerd

ed

uc

at

io

na

lp

ur

P35.9

Fo
r

P37

andere infectieziekten en parasitaire aandoeningen, congenitaal
Exclusie: congenitale syfilis (A50)
kinkhoest (A37.-)
necrotiserende enterocolitis van foetus of pasgeborene (P77)
neonatale diarree:
• infectieus (A09.0)
• niet-infectieus (P78.3)
• NNO (A09.9)
ophthalmia neonatorum door gonokokken (A54.3)
tetanus neonatorum (A33)

XVI.15
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P37.0

congenitale tuberculose

P37.1

congenitale toxoplasmose
hydrocefalie door congenitale toxoplasmose
neonatale (gedissemineerde-)listeriose

P37.3

congenitale 'malaria falciparum'

P37.4

overige vormen van congenitale malaria

P37.5

neonatale candidiasis

P37.8

congenitale infectieziekten en parasitaire aandoeningen, overig
gespecificeerd

P37.9

congenitale infectieziekte of parasitaire aandoening, niet-gespecificeerd

P38

omfalitis van pasgeborene met of zonder geringe bloeding

P39

overige infecties specifiek voor perinatale periode

P39.0

infectieuze mastitis van pasgeborene

se
s

po

ur

lp

Exclusie:

niet-infectieuze mastitis van pasgeborene (P83.4)
borstkliercongestie van pasgeborene (P83.4)

neonatale conjunctivitis en dacryocystitis

na

P39.1

on
ly

P37.2

io

neonatale conjunctivitis door Chlamydia
ophthalmia neonatorum NNO
Exclusie: conjunctivitis door gonokokken (A54.3)
intra-amniotische infectie van foetus, niet elders geclassificeerd

P39.3

neonatale urineweginfectie

uc

at

P39.2

P39.4

neonatale huidinfectie

ed

neonatale pyodermie
Exclusie: pemphigus neonatorum (L00)
'scalded skin syndrome' door stafylokokken (L00)

Fo
r

P39.8
P39.9

XVI.16

overige gespecificeerde infecties specifiek voor perinatale periode
infectie specifiek voor perinatale periode, niet-gespecificeerd

BEPAALDE AANDOENINGEN DIE HUN OORSPRONG HEBBEN IN PERINATALE PERIODE (P00-P96)

Exclusie:

foetaal bloedverlies
Exclusie:

se
s

P50

congenitale stenose en strictuur van galwegen (Q44.3)
hereditaire hemolytische-anemieën (D55.--D58)
syndroom van:
• Crigler-Najjar (E80.5)
• Dubin-Johnson (E80.6)
• Gilbert (E80.4)

on
ly

hemorragische en hematologische aandoeningen van
foetus en pasgeborene
(P50-P61)

congenitale anemie door foetaal bloedverlies (P61.3)

foetaal bloedverlies uit vasa praevia

P50.1

foetaal bloedverlies door navelstrengscheur

P50.2

foetaal bloedverlies uit placenta

P50.3

bloeding naar tweelingpartner

P50.4

bloeding naar circulatie van moeder

P50.5

foetaal bloedverlies uit afgesneden uiteinde van navelstreng van
tweelingpartner

P50.8

overig gespecificeerd foetaal-bloedverlies

P50.9

foetaal bloedverlies, niet-gespecificeerd

io

na

lp

ur

po

P50.0

at

foetale bloeding NNO

P51

navelbloeding van pasgeborene

uc

Exclusie:

massale navelbloeding van pasgeborene

ed

P51.0

omfalitis met geringe bloeding (P38)

P51.8

overige gespecificeerde navelbloedingen van pasgeborene
losgeraakte navelstrengklem NNO

navelbloeding van pasgeborene, niet-gespecificeerd

P52

intracraniale bloeding, niet traumatisch, van foetus en pasgeborene

Fo
r

P51.9

Inclusie:
Exclusie:

intracraniale bloeding door anoxie of hypoxie
intracraniale bloeding door letsel:
• door geboorte (P10)
• van moeder (P00.5)
• overig (S06.-)

XVI.17
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P52.0

intraventriculaire (niet-traumatische) bloeding, graad 1, van foetus en
pasgeborene
subependymale bloeding (zonder intraventriculaire uitbreiding)
intraventriculaire (niet-traumatische) bloeding, graad 2, van foetus en
pasgeborene
subependymale bloeding met intraventriculaire uitbreiding

P52.2

on
ly

P52.1

intraventriculaire (niet-traumatische) bloeding, graad 3 en 4, van foetus en
pasgeborene
subependymale bloeding met intraventriculaire en intracerebrale uitbreiding

intraventriculaire (niet-traumatische) bloeding, niet-gespecificeerd, van foetus
en pasgeborene

P52.4

intracerebrale (niet-traumatische) bloeding van foetus en pasgeborene

P52.5

subarachnoïdale (niet-traumatische) bloeding van foetus en pasgeborene

P52.6

cerebellaire (niet-traumatische) bloeding en bloeding van fossa posterior van
foetus en pasgeborene

P52.8

overige gespecificeerde intracraniale (niet-traumatische) bloedingen van
foetus en pasgeborene

P52.9

intracraniale (niet-traumatische) bloeding van foetus en pasgeborene,
niet-gespecificeerd

P53

hemorragische aandoening van foetus en pasgeborene

io

na

lp

ur

po

se
s

P52.3

vitamine K-deficiëntie van pasgeborene
overige neonatale-bloedingen

at

P54

foetaal bloedverlies (P50)
longbloeding, ontstaan in perinatale periode (P26)

uc

Exclusie:
P54.0

neonatale haematemesis

ed

Exclusie:

P54.1

neonatale haematemesis door ingeslikt bloed van moeder (P78.2)

neonatale melena
Exclusie:

neonatale melena door ingeslikt bloed van moeder (P78.2)

neonatale rectale-bloeding

P54.3

overige neonatale bloeding, gastro-intestinaal

P54.4

neonatale bloeding van bijnier

Fo
r

P54.2

XVI.18
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neonatale bloeding van huid
ecchymosen
kneuzing
bij foetus of pasgeborene
oppervlakkige hematomen
petechiën
Exclusie: cefaalhematoom door geboortetrauma (P12.0)
kneuzing van hoofdhuid door geboortetrauma (P12.3)
P54.6

neonatale vaginale-bloeding
pseudomenstruatie

on
ly

P54.5

overige gespecificeerde neonatale-bloedingen

P54.9

neonatale bloeding, niet-gespecificeerd

P55

hemolytische ziekte van foetus en pasgeborene

P55.0

Rh-iso-immunisatie van foetus en pasgeborene

P55.1

ABO-iso-immunisatie van foetus en pasgeborene

P55.8

overige gespecificeerde hemolytische-ziekten van foetus en pasgeborene

P55.9

hemolytische ziekte van foetus en pasgeborene, niet-gespecificeerd

P56

hydrops foetalis door hemolytische ziekte
Exclusie: hydrops foetalis NNO (P83.2)
hydrops foetalis NNO, niet door hemolytische ziekte (P83.2)

P56.0

hydrops foetalis door iso-immunisatie

P56.9

hydrops foetalis door overige en niet-gespecificeerde hemolytische-ziekten

P57

kernicterus

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

P54.8

kernicterus door iso-immunisatie

P57.8

overige gespecificeerde kernicterus

ed

P57.0

Exclusie:

Fo
r

P57.9

P58

syndroom van Crigler-Najjar (E80.5)

kernicterus, niet-gespecificeerd

neonatale geelzucht door overige excessieve hemolyse
Exclusie:

geelzucht door iso-immunisatie (P55-P57)

P58.0

neonatale geelzucht door kneuzing

P58.1

neonatale geelzucht door bloeding

P58.2

neonatale geelzucht door infectie

P58.3

neonatale geelzucht door polycytemie

XVI.19
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P58.4

neonatale geelzucht door geneesmiddelen of toxinen overgebracht via
moeder of doorgegeven aan pasgeborene
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven, indien geneesmiddel oorzaak is
neonatale geelzucht door ingeslikt bloed van moeder

P58.8

neonatale geelzucht door overige gespecificeerde excessieve hemolyse

P58.9

neonatale geelzucht door excessieve hemolyse, niet-gespecificeerd

P59

neonatale geelzucht door overige en niet-gespecificeerde oorzaken
Exclusie: door aangeboren stofwisselingsstoornissen (E70-E90*)
kernicterus (P57)

P59.0

neonatale geelzucht verband houdend met premature bevalling

se
s

on
ly

P58.5

po

geelzucht door verlate conjugatie, verband houdend met premature bevalling
hyperbilirubinemie bij praematuritas
ingedikte-galsyndroom

P59.2

neonatale geelzucht door overige en niet-gespecificeerde hepatocellulaire
beschadiging

lp

ur

P59.1

na

foetale of neonatale (idiopathische-)hepatitis
foetale of neonatale reuscelhepatitis
Exclusie: congenitale virushepatitis (P35.3)

neonatale geelzucht door inhiberende stof in moedermelk

P59.8

neonatale geelzucht door overige gespecificeerde oorzaken

P59.9

neonatale geelzucht, niet-gespecificeerd

at

io

P59.3

P60

uc

fysiologische geelzucht (intens)(verlengd) NNO

gedissemineerde intravasculaire coagulatie van foetus en pasgeborene

ed

defibrinatiesyndroom van foetus of pasgeborene

P61

perinatale hematologische aandoeningen, overig
Exclusie:

Fo
r

P61.0

voorbijgaande hypogammaglobulinemie van zuigeling (D80.7)

voorbijgaande neonatale trombocytopenie
neonatale trombocytopenie door:
• idiopathische trombocytopenie van moeder
• iso-immunisatie
• wisseltransfusie

P61.1

polycythaemia neonatorum

P61.2

anemie bij praematuritas

P61.3

congenitale anemie door foetaal bloedverlies

XVI.20
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P61.4

overige congenitale-anemieën, niet elders geclassificeerd
congenitale anemie NNO
voorbijgaande neonatale-neutropenie

P61.6

voorbijgaande neonatale-coagulatiestoornissen, overig

P61.8

perinatale hematologische aandoeningen, overig gespecificeerd

P61.9

perinatale hematologische aandoening, niet-gespecificeerd

on
ly

P61.5

voorbijgaande endocriene stoornissen en stofwisselingsstoornissen
veroorzaakt door de reactie van de zuigeling op endocriene factoren en
stofwisselingsfactoren van moeder, of op de aanpassing aan het extrauteriene bestaan

lp

ur

Inclusie:

po

se
s

voorbijgaande endocriene stoornissen en
stofwisselingsstoornissen specifiek voor foetus en
pasgeborene
(P70-P74)

voorbijgaande stoornissen van koolhydraatmetabolisme specifiek voor
foetus en pasgeborene

P70.0

syndroom van zuigeling-van-moeder-met-zwangerschapsdiabetes

na

P70

P70.1

io

foetus of pasgeborene (met hypoglykemie) beïnvloed door zwangerschapsdiabetes
bij moeder
syndroom van zuigeling van diabetische moeder

at

foetus of pasgeborene (met hypoglykemie) beïnvloed door diabetes mellitus bij
moeder (pre-existerend)
neonatale 'diabetes mellitus'

P70.3

iatrogene neonatale-hypoglykemie

ed

uc

P70.2

P70.4

overige neonatale-hypoglykemie
voorbijgaande neonatale-hypoglykemie

Fo
r

P70.8

overige gespecificeerde voorbijgaande stoornissen van
koolhydraatmetabolisme van foetus en pasgeborene

P70.9

voorbijgaande stoornis van koolhydraatmetabolisme van foetus en
pasgeborene, niet-gespecificeerd

P71

voorbijgaande neonatale stoornissen van calcium- en
magnesiummetabolisme

P71.0

koemelkhypocalciëmie van pasgeborene

XVI.21
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overige neonatale-hypocalciëmie
Exclusie:

neonatale hypoparathyroïdie (P71.4)

P71.2

neonatale hypomagnesemie

P71.3

neonatale tetanie zonder calcium- of magnesiumdeficiëntie
neonatale tetanie NNO

on
ly

P71.1

voorbijgaande neonatale-hypoparathyroïdie

P71.8

voorbijgaande neonatale stoornissen van calcium- en
magnesiummetabolisme, overig gespecificeerd

P71.9

voorbijgaande neonatale stoornis van calcium- en magnesiummetabolisme,
niet-gespecificeerd

P72

neonatale endocriene stoornissen, voorbijgaand, anders

P72.0

congenitale hypothyroïdie met of zonder struma (E03.0-E03.1)
dyshormonogene struma (E07.1)
syndroom van Pendred (E07.1)

ur

Exclusie:

po

se
s

P71.4

neonatale struma, niet elders geclassificeerd

P72.1

voorbijgaande neonatale-hyperthyroïdie

na

neonatale thyrotoxicose

voorbijgaande neonatale stoornissen van schildklierfunctie, overige, niet
elders geclassificeerd

io

P72.2

lp

voorbijgaande congenitale-struma met normale functie

voorbijgaande neonatale-hypothyroïdie
neonatale endocriene stoornissen, voorbijgaand, overig gespecificeerd

P72.9

neonatale endocriene stoornis, voorbijgaand, niet-gespecificeerd

uc

overige voorbijgaande-neonatale elektrolyten- en
-stofwisselingsstoornissen

ed

P74

at

P72.8

late metabole-acidose van pasgeborene

P74.1

dehydratie van pasgeborene

Fo
r

P74.0

P74.2

stoornissen van natriumbalans van pasgeborene

P74.3

stoornissen van kaliumbalans van pasgeborene

P74.4

overige voorbijgaande stoornissen van elektrolyten van pasgeborene

P74.5

voorbijgaande tyrosinemie van pasgeborene

XVI.22
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P74.8

overige gespecificeerde voorbijgaande-stofwisselingsstoornissen van
pasgeborene

P74.9

voorbijgaande stofwisselingsstoornis van pasgeborene, niet-gespecificeerd

meconiumileus bij cystische fibrose (E84.1†)

P76

andere darmobstructie van pasgeborene

P76.0

meconium-plugsyndroom

P76.1

meconiumileus waarbij cystische fibrose is uitgesloten

voorbijgaande ileus van pasgeborene

ziekte van Hirschsprung (Q43.1)

ur

Exclusie:

po

Inclusie:

se
s

P75*

on
ly

aandoeningen van spijsverteringsstelsel van foetus en
pasgeborene
(P75-P78)

darmobstructie door ingedikte melk

P76.8

overige gespecificeerde darmobstructie van pasgeborene

P76.9

darmobstructie van pasgeborene, niet-gespecificeerd

P77

necrotiserende enterocolitis van foetus en pasgeborene

P78

overige perinatale aandoeningen van spijsverteringsstelsel

P78.0

neonatale gastro-intestinale bloedingen (P54.0-P54.3)

at

Exclusie:

io

na

lp

P76.2

perinatale darmperforatie

uc

meconiumperitonitis
P78.1

overige neonatale-peritonitis

ed

neonatale peritonitis NNO

neonatale haematemesis en melena door ingeslikt bloed van moeder

P78.3

niet-infectieuze neonatale-diarree

Fo
r

P78.2

P78.8

neonatale diarree NNO
Exclusie: neonatale diarree:
• infectieus (A09.0)
• NNO (A09.9)
overige gespecificeerde perinatale aandoeningen van spijsverteringsstelsel
congenitale cirrose (van lever)
neonatale oesofageale-reflux
ulcus pepticum van pasgeborene

P78.9

perinatale aandoening van spijsverteringsstelsel, niet-gespecificeerd

XVI.23
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P80

hypothermie van pasgeborene

P80.0

koudeletselsyndroom

on
ly

aandoeningen met betrekking tot huid en
temperatuurregulatie van foetus en pasgeborene
(P80-P83)

ernstige en meestal chronische hypothermie, gepaard gaande met rose blos, oedeem
en neurologische en biochemische afwijkingen.
Exclusie: geringe hypothermie van pasgeborene (P80.8)
overige gespecificeerde hypothermie van pasgeborene

se
s

P80.8

geringe hypothermie van pasgeborene

hypothermie van pasgeborene, niet-gespecificeerd

P81

overige stoornissen van temperatuurregulatie van pasgeborene

P81.0

door omgevingstemperatuur veroorzaakte hyperthermie van pasgeborene

P81.8

overige gespecificeerde stoornissen van temperatuurregulatie van
pasgeborene

P81.9

stoornis van temperatuurregulatie van pasgeborene, niet-gespecificeerd

lp

ur

po

P80.9

P83

na

koorts van pasgeborene NNO

overige huidaandoeningen specifiek voor foetus en pasgeborene
'berg'(L21.1)
congenitale misvormingen van huid (Q80-Q84)
crusta lactea (L21.0)
hydrops foetalis door hemolytische ziekte (P56.-)
luiereczeem (L22)
neonatale huidinfectie (P39.4)
'scalded skin syndrome' door stafylokokken (L00)

uc

at

io

Exclusie:

sclerema neonatorum

ed

P83.0

toxisch erytheem van pasgeborene

P83.2

hydrops foetalis niet door hemolytische ziekte

Fo
r

P83.1

hydrops foetalis NNO

P83.3

overig en niet-gespecificeerd oedeem specifiek voor foetus en pasgeborene

P83.4

borstkliercongestie van pasgeborene
niet-infectieuze mastitis van pasgeborene

P83.5

congenitale hydrokèle

P83.6

navelpoliep van pasgeborene

XVI.24
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P83.8

overige gespecificeerde huidaandoeningen specifiek voor foetus en
pasgeborene

P83.9

on
ly

bronze-baby-syndrome
neonatale sclerodermie
urticaria neonatorum
huidaandoening specifiek voor foetus en pasgeborene, niet-gespecificeerd

se
s

overige aandoeningen ontstaan in perinatale periode
(P90-P96)
convulsies bij pasgeborene
Exclusie: benigne neonatale-convulsies (familiaal) (G40.3)

P91

overige stoornissen van cerebrale status van pasgeborene

P91.0

cerebrale ischemie van pasgeborene

P91.1

verworven periventriculaire cysten van pasgeborene

P91.2

cerebrale leukomalacie van pasgeborene

P91.3

cerebrale overprikkelbaarheid van pasgeborene

P91.4

cerebrale depressie van pasgeborene

P91.5

coma van pasgeborene

P91.6

hypoxemisch-ischemische encefalopathie van pasgeborene

P91.7

verworven hydrocefalus van pasgeborene

at

io

na

lp

ur

po

P90

uc

posthemorragische hydrocefalus van pasgeborene
overige gespecificeerde stoornissen van cerebrale status van pasgeborene

P91.9

stoornis van cerebrale status van pasgeborene, niet-gespecificeerd

ed

P91.8

voedingsproblemen bij pasgeborene

P92.0

braken bij pasgeborene

Fo
r

P92

P92.1

regurgitatie en ruminatie bij pasgeborene

P92.2

trage voeding bij pasgeborene

P92.3

ondervoeding van pasgeborene

P92.4

overvoeding van pasgeborene

P92.5

neonatale problemen bij borstvoeding

XVI.25
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overige gespecificeerde voedingsproblemen bij pasgeborene

P92.9

voedingsprobleem bij pasgeborene, niet-gespecificeerd

P93

reacties op en intoxicaties door geneesmiddelen toegediend aan foetus
en pasgeborene

on
ly

P92.8

stoornissen van spiertonus van pasgeborene

P94.0

neonatale myasthenia gravis, voorbijgaand

P94.1

congenitale hypertonie

P94.2

congenitale hypotonie

ur

myasthenia gravis (G70.0)

lp

Exclusie:

po

P94

se
s

'gray syndrome' door chlooramfenicoltoediening aan pasgeborene
Exclusie: geelzucht door geneesmiddelen of toxinen overgebracht via moeder
of gegeven aan pasgeborene (P58.4)
gevolgen en intoxicaties van gebruik door moeder van opiaten,
tranquillizers en overige medicatie (P04.0-P04.1, P04.4)
ontwenningsverschijnselen door:
• gebruik van verslavende middelen door moeder (P96.1)
• therapeutisch gebruik van geneesmiddelen bij pasgeborene (P96.2)

niet-specifiek syndroom van slappe baby

overige gespecificeerde stoornissen van spiertonus van pasgeborene

P94.9

stoornis van spiertonus van pasgeborene, niet-gespecificeerd

P95

foetale dood waarvan oorzaak niet-gespecificeerd is

io

na

P94.8

overige aandoeningen, ontstaan in perinatale periode

uc

P96

at

doodgeboorte NNO
doodgeboren foetus NNO

P96.0

congenitale nierinsufficiëntie

ed

uremie van pasgeborene

Fo
r

P96.1

neonatale ontwenningsverschijnselen door gebruik van verslavende
middelen door moeder
neonataal abstinentiesyndroom
ontwenningssyndroom door geneesmiddelen en drugs bij zuigeling van verslaafde
moeder
Exclusie: gevolgen en intoxicaties door opiaten en tranquillizers aan moeder
toegediend tijdens bevalling (P04.0)

P96.2

ontwenningsverschijnselen door therapeutisch gebruik van geneesmiddelen
bij pasgeborene

P96.3

wijde schedelnaden van pasgeborene
neonatale craniotabes

XVI.26

BEPAALDE AANDOENINGEN DIE HUN OORSPRONG HEBBEN IN PERINATALE PERIODE (P00-P96)
P96.4

afbreken van zwangerschap, foetus en pasgeborene aantastend
Exclusie:

afbreken van zwangerschap (moeder aantastend) (O04)

complicaties van intra-uteriene verrichtingen, niet elders geclassificeerd

P96.8

overige gespecificeerde aandoeningen, ontstaan in perinatale periode

P96.9

aandoening, ontstaan in perinatale periode, niet-gespecificeerd

on
ly

P96.5

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

congenitale zwakte NNO

XVI.27
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at

uc

ed

se
s

po

ur

lp

na

on
ly
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XVI.28

CONGENITALE AFWIJKINGEN, MISVORMINGEN EN CHROMOSOOMAFWIJKINGEN (Q00-Q99)

XVII. Congenitale afwijkingen, misvormingen en
chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)
aangeboren stofwisselingsstoornissen (E70-E90)

ur

po

se
s

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
Q00-Q07 congenitale misvormingen van zenuwstelsel
Q10-Q18 congenitale misvormingen van oog, oor, aangezicht
en hals
Q20-Q28 congenitale misvormingen van hart en vaatstelsel
Q30-Q34 congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel
Q35-Q37 gespleten lip en gespleten gehemelte
Q38-Q45 overige congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel
Q50-Q56 congenitale misvormingen van geslachtsorganen
Q60-Q64 congenitale misvormingen van nier en urinewegen
Q65-Q79 congenitale misvormingen van bot-spierstelsel
Q80-Q89 overige congenitale misvormingen
Q90-Q99 chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd

on
ly

Exclusie:

lp

congenitale misvormingen van zenuwstelsel
(Q00-Q07)
anencefalie en soortgelijke misvormingen

Q00.0

anencefalie

uc

at

io

acefalie
acranie
amyelencefalie
hemianencefalie
hemicefalie

na

Q00

craniorachischisis

Q00.2

iniëncefalie

Q01

encefalokèle
Inclusie: encefalomyelokèle
hydro-encefalokèle
hydromeningokèle, craniaal
meningo-encefalokèle
meningokèle, cerebraal
Exclusie: syndroom van Meckel-Gruber (Q61.9)
verworven encefalokèle (G93.5)

Fo
r

ed

Q00.1

Q01.0

frontale encefalokèle

Q01.1

nasofrontale encefalokèle

XVII.1

occipitale encefalokèle

Q01.8

encefalokèle op overige gespecificeerde lokalisaties

Q01.9

encefalokèle, niet-gespecificeerd

Q02

microcefalie
hydromicrocefalie
microencefalie
Exclusie: syndroom van Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03

congenitale hydrocefalie
Inclusie: hydrocefalie bij pasgeborene
Exclusie: hydrocefalie:
• door congenitale toxoplasmose (P37.1)
• met spina bifida (Q05.0-Q05.4)
• verworven NNO (G91.-)
• verworven, bij pasgeborene (P91.7)
syndroom van Arnold-Chiari (Q07.0)

Q03.0

misvormingen van aquaeductus Sylvii

Q03.1

lp

na

aquaeductus Sylvii:
• anomalie
• obstructie, congenitaal
• stenose

ur

po

se
s

Q01.2

on
ly

HOOFDSTUK XVII.

atresie van foramina van Magendie en Luschka

io

syndroom van Dandy-Walker

overige gespecificeerde congenitale-hydrocefalie

Q03.9

congenitale hydrocefalie, niet-gespecificeerd

Q04

overige congenitale misvormingen van hersenen

uc

at

Q03.8

cyclopie (Q87.0)
macrocefalie (Q75.3)

ed

Exclusie:

Q04.0

congenitale misvormingen van corpus callosum
agenesie van corpus callosum

arinencefalie

Q04.2

holoprosencefalie

Fo
r

Q04.1

XVII.2
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Q04.3

overige onderontwikkeling van hersenen

septo-optische dysplasie

Q04.5

megalencefalie

Q04.6

congenitale cerebrale cysten

po

Q04.4

se
s

on
ly

agenesie
aplasie
van deel van hersenen
hypoplasie
ontbreken
agyrie
hydranencefalie
lissencefalie
microgyrie
pachygyrie
Exclusie: congenitale misvormingen van corpus callosum (Q04.0)

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van hersenen
macrogyrie

Q04.9

lp

Q04.8

ur

porencefalie
schizencefalie
Exclusie: verworven porencefalische-cyste (G93.0)

congenitale misvorming van hersenen, niet-gespecificeerd

na

congenitale:
• anomalie
• misvorming
• multipele anomalieën
• ziekte of laesie

io

NNO van hersenen

spina bifida
Inclusie: hydromeningokèle (spinaal)
meningokèle (spinaal)
meningomyelokèle
myelokèle
myelomeningokèle
rachischisis
spina bifida (aperta)(cystica)
syringomyelokèle
Exclusie: spina bifida occulta (Q76.0)
syndroom van Arnold-Chiari (Q07.0)

Fo
r

ed

uc

at

Q05

Q05.0

cervicale spina bifida met hydrocefalie

Q05.1

thoracale spina bifida met hydrocefalie
spina bifida:
• dorsaal
• thoracolumbaal

met hydrocefalie

XVII.3
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Q05.2

lumbale spina bifida met hydrocefalie

sacrale spina bifida met hydrocefalie

Q05.4

niet-gespecificeerde spina bifida met hydrocefalie

Q05.5

cervicale spina bifida zonder hydrocefalie

Q05.6

thoracale spina bifida zonder hydrocefalie
spina bifida:
• dorsaal NNO
• thoracolumbaal NNO

Q05.7

lumbale spina bifida zonder hydrocefalie

po

lumbosacrale spina bifida NNO

se
s

Q05.3

on
ly

lumbosacrale spina bifida met hydrocefalie

sacrale spina bifida zonder hydrocefalie

Q05.9

spina bifida, niet-gespecificeerd

Q06

overige congenitale misvormingen van ruggenmerg

Q06.0

amyelie

Q06.1

hypoplasie en dysplasie van ruggenmerg

na

lp

ur

Q05.8

io

atelomyelie
myelatelie
myelodysplasie van ruggenmerg
diastematomyelie

Q06.3

overige congenitale misvormingen van cauda equina

Q06.4

hydromyelie

uc

at

Q06.2

hydrorachis

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van ruggenmerg

Q06.9

congenitale misvorming van ruggenmerg, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

Q06.8

Q07

congenitale:
• anomalie
• misvorming
• ziekte of laesie

overige congenitale misvormingen van zenuwstelsel
Exclusie:

Q07.0

XVII.4

NNO van ruggenmerg of meningen

familiale dysautonomie [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatose (niet-maligne) (Q85.0)

syndroom van Arnold-Chiari
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Q07.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van zenuwstelsel

Q07.9

congenitale misvorming van zenuwstelsel, niet-gespecificeerd
NNO van zenuwstelsel

se
s

congenitale:
• anomalie
• misvorming
• ziekte of laesie

on
ly

agenesie van zenuw
jaw winking syndrome
syndroom van Marcus Gunn
verplaatsing van plexus brachialis

congenitale misvorming van:
• bijschildklier (Q89.2)
• cervicale wervelkolom (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
• larynx (Q31.-)
• lip NEC (Q38.0)
• neus (Q30.-)
• schildklier (Q89.2)
gespleten lip en gespleten gehemelte (Q35-Q37)

na

lp

ur

Exclusie:

po

congenitale misvormingen van oog, oor, aangezicht
en hals
(Q10-Q18)

congenitale misvormingen van ooglid, traanapparaat en orbita
Exclusie: cryptoftalmie:
• NNO (Q11.2)
• syndroom (Q87.0)

Q10.0

congenitale ptosis

Q10.1

congenitaal ectropion

Q10.2

congenitaal entropion

ed

uc

at

io

Q10

Fo
r

Q10.3

overige congenitale misvormingen van ooglid
ablefarie
accessoir:
• ooglid
• oogspier
blepharophimosis, congenitaal
coloboom van ooglid
congenitale misvorming van ooglid NNO
ontbreken of agenesie van:
• oogharen
• ooglid

XVII.5
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Q10.4

ontbreken en agenesie van traanapparaat

Q10.5

congenitale stenose en strictuur van traankanaal

Q10.6

overige congenitale misvormingen van traanapparaat
congenitale misvorming van traanapparaat NNO
congenitale misvorming van orbita

Q11

anoftalmie, microftalmie en macroftalmie

Q11.0

cysteuze oogbol

Q11.1

overige anoftalmie
agenesie
aplasie

van oog

po

Q11.2

se
s

Q10.7

microftalmie

lp

ur

cryptoftalmie NNO
dysplasie van oog
hypoplasie van oog
rudimentair oog
Exclusie: cryptoftalmiesyndroom (Q87.0)
macroftalmie

na

Q11.3

Exclusie:

macroftalmie bij congenitaal glaucoom (Q15.0)

congenitale lensmisvormingen

Q12.0

congenitaal cataract

Q12.1

congenitale 'ectopia lentis'

Q12.2

coloboom van lens

Q12.3

congenitale afakie

ed

uc

at

io

Q12

sferofakie

Q12.8

congenitale lensmisvormingen, overig gespecificeerd

Fo
r

Q12.4

Q12.9

congenitale lensmisvorming, niet-gespecificeerd

Q13

congenitale misvormingen van voorste oogsegment

Q13.0

coloboom van iris
coloboom NNO

Q13.1

ontbreken van iris
aniridie

XVII.6

on
ly

ontbreken van punctum lacrimale
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Q13.2

overige congenitale misvormingen van iris

Q13.3

congenitale corneatroebeling

Q13.4

overige congenitale misvormingen van cornea

se
s

anomalie van Peters
congenitale misvorming van cornea NNO
microcornea

on
ly

anisocorie, congenitaal
congenitale misvorming van iris NNO
corectopie
pupilatresie

Q13.5

blauwe sclera

Q13.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van voorste oogsegment

po

anomalie van Rieger
Axenfeld-Riegersyndroom

congenitale misvorming van voorste oogsegment, niet-gespecificeerd

Q14

congenitale misvormingen van achterste oogsegment

Q14.0

congenitale misvorming van corpus vitreum

lp

ur

Q13.9

congenitale glasvochttroebeling

congenitale misvorming van retina

na

Q14.1

congenitaal aneurysma van retina

congenitale misvorming van 'discus [papilla] nervi optici'

io

Q14.2

at

coloboom van 'discus [papilla] nervi optici'
congenitale misvorming van choroidea

Q14.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van achterste oogsegment

uc

Q14.3

coloboom van fundus

congenitale misvorming van achterste oogsegment, niet-gespecificeerd

Q15

overige congenitale misvormingen van oog
Exclusie: congenitale nystagmus (H55)
oculair albinisme (E70.3)
retinitis pigmentosa (H35.5)

Fo
r

ed

Q14.9

Q15.0

congenitaal glaucoom
buftalmie
glaucoom bij pasgeborene
hydroftalmie
keratoglobus, congenitaal, met glaucoom
macrocornea met glaucoom
macroftalmie bij congenitaal glaucoom
megalocornea met glaucoom

XVII.7
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Q15.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van oog

Q15.9

congenitale misvorming van oog, niet-gespecificeerd

Q16

NNO van oog

on
ly

congenitale:
• anomalie
• misvorming

congenitale misvormingen van oor met gehoorstoornis als gevolg
Exclusie:

congenitale doofheid (H90.-)

congenitaal ontbreken van oorschelp

Q16.1

congenitaal ontbreken, atresie en strictuur van (uitwendige) gehoorgang

se
s

Q16.0

atresie of strictuur van benige meatus
ontbreken van buis van Eustachius

Q16.3

congenitale misvorming van gehoorbeentjes

po

Q16.2

Q16.4

ur

fusie van gehoorbeentjes

overige congenitale misvormingen van middenoor

Q16.5

congenitale misvorming van binnenoor

na

anomalie van:
• orgaan van Corti
• vliezig labyrint

congenitale misvorming van oor met gehoorstoornis als gevolg, nietgespecificeerd

io

Q16.9

lp

congenitale misvorming van middenoor NNO

at

congenitaal ontbreken van oor NNO

overige congenitale misvormingen van oor
Exclusie: preauriculaire sinus (Q18.1)

uc

Q17

accessoire oorschelp
accessoire tragus
extra:
• oor(schelp)
• oorlel
polyotie
preauriculair aanhangsel

Fo
r

ed

Q17.0

Q17.1

macrotie

Q17.2

microtie

Q17.3

overige afwijkingen in vorm van oor
puntoor
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Q17.4

afwijkend geplaatst oor
laag geïmplanteerde oorschelpen
Exclusie: cervicale oorschelp (Q18.2)
prominerend oor
afstaand oor
flapoor

Q17.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van oor
congenitaal ontbreken van oorlel
congenitale misvorming van oor, niet-gespecificeerd

se
s

Q17.9

on
ly

Q17.5

congenitale anomalie van oor NNO

overige congenitale misvormingen van aangezicht en hals
Exclusie: aandoeningen geclassificeerd onder Q67.0-Q67.4
congenitale misvormingen van schedel en aangezichtsbeenderen
(Q75.-)
cyclopie (Q87.0)
dentofaciale anomalieën [inclusief malocclusie] (K07.-)
gespleten lip en gespleten gehemelte (Q35.--Q37.-)
gestoorde ontwikkelingssyndromen waarbij voornamelijk
aangezicht is aangedaan (Q87.0)
persisterende 'ductus thyroglossus' (Q89.2)

Q18.0

branchiale sinus, fistel en cyste van kieuwspleet
kieuwspleetrest

preauriculaire sinus en cyste

io

Q18.1

na

lp

ur

po

Q18

uc

at

fistel (van):
• cervicoauraal
• oorschelp, congenitaal
pretragale sinus en cyste
Q18.2

overige kieuwspleetmisvormingen

ed

cervicale oorschelp
kieuwspleetmisvorming NNO
otocefalie

Fo
r

Q18.3

webbed neck
pterygium colli

Q18.4

macrostomie

Q18.5

microstomie

Q18.6

macrocheilie
hypertrofie van lip, congenitaal

Q18.7

microcheilie

XVII.9
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overige gespecificeerde congenitale misvormingen van aangezicht
en hals
mediale:
• cyste
• fistel
• sinus
Q18.9

van aangezicht en hals

on
ly

Q18.8

congenitale misvorming van aangezicht en hals, niet-gespecificeerd
congenitale anomalie NNO van aangezicht en hals

se
s

congenitale misvormingen van hart en vaatstelsel
(Q20-Q28)

Exclusie:
Q20.0

dextrocardie met situs inversus (Q89.3)
ligging van atria in spiegelbeeld met situs inversus (Q89.3)

gemeenschappelijke arteriële-truncus
persisterende 'truncus arteriosus'

rechter ventrikel met dubbele uitgang

lp

Q20.1

po

congenitale misvormingen van hartcompartimenten en
verbindingen

ur

Q20

syndroom van Taussig-Bing

linker ventrikel met dubbele uitgang

Q20.3

niet-overeenstemmende ventriculoarteriële-verbinding

na

Q20.2

Q20.4

at

io

dextrotranspositie van aorta
transpositie van grote vaten (totaal)
ventrikel met dubbele ingang

uc

cor triloculare biatriatum
enkelvoudige ventrikel
gemeenschappelijk ventrikel

niet-overeenstemmende atrioventriculaire-verbinding

ed

Q20.5

Fo
r

gecorrigeerde transpositie
levotranspositie
ventriculaire inversie

Q20.6

isomerie van hartoren
isomerie van hartoren met asplenie of polysplenie

Q20.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van hartcompartimenten
en verbindingen

Q20.9

congenitale misvorming van hartcompartimenten en verbindingen,
niet-gespecificeerd
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congenitale misvormingen van hartsepta
Exclusie:

verworven hartseptumdefect (I51.0)

Q21.0

ventrikelseptumdefect

Q21.1

atriumseptumdefect

on
ly

Q21

Q21.2

se
s

open of persisterend:
• foramen ovale
• ostium secundum (type II)
'sinus coronarius'-defect
'sinus venosus'-defect
atrioventriculair septumdefect

partieel AVSD [atriumseptumdefect, ostium primum (type I)]
totaal AVSD [gemeenschappelijk atrioventriculair-kanaal]
tetralogie van Fallot

po

Q21.3

Q21.4

aortopulmonaal-septumdefect

Q21.8

lp

aortopulmonaal venster

ur

ventrikelseptumdefect met pulmonale stenose of atresie, dextropositie van aorta en
hypertrofie van rechter ventrikel

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van hartsepta

congenitale misvorming van hartseptum, niet-gespecificeerd

io

Q21.9

na

Eisenmenger-defect
pentalogie van Fallot
Exclusie: Eisenmenger-complex (I27.8)
Eisenmenger-syndroom (I27.8)

at

(hart)septumdefect NNO

congenitale misvormingen van pulmonalis- en tricuspidaliskleppen

Q22.0

pulmonalisklepatresie

Q22.1

congenitale pulmonalisklepstenose

ed

uc

Q22

Q22.2

congenitale pulmonalisklepinsufficiëntie
congenitale pulmonalisklepregurgitatie

Fo
r

Q22.3

Q22.4

overige congenitale misvormingen van pulmonalisklep
congenitale misvorming van pulmonalisklep NNO
congenitale tricuspidalisstenose
tricuspidalisatresie

Q22.5

anomalie van Ebstein

Q22.6

syndroom van hypoplastisch rechterhart

XVII.11

HOOFDSTUK XVII.
overige gespecificeerde congenitale misvormingen van tricuspidalisklep

Q22.9

congenitale misvorming van tricuspidalisklep, niet-gespecificeerd

Q23

congenitale misvormingen van aorta- en mitraliskleppen

Q23.0

congenitale stenose van aortaklep

Q23.1

congenitale insufficiëntie van aortaklep

po

bicuspidale aortaklep
congenitale aorta-insufficiëntie
Q23.2

se
s

congenitale:
• aorta-atresie
• aortastenose
Exclusie: bij syndroom met hypoplastisch-linkerhart (Q23.4)
subvalvulaire aortastenose, congenitaal (Q24.4)
supravalvulaire aortastenose (Q25.3)

on
ly

Q22.8

congenitale mitralisstenose

ur

congenitale mitralisklepatresie
congenitale mitralisinsufficiëntie

Q23.4

syndroom van hypoplastisch linkerhart

lp

Q23.3

na

atresie of uitgesproken hypoplasie van aortaklepopening, met hypoplasie van aorta
ascendens en gestoorde ontwikkeling van linker ventrikel (met mitralisstenose of
-atresie)
overige gespecificeerde congenitale misvormingen van aorta- en
mitraliskleppen

Q23.9

congenitale misvorming van aorta- en mitraliskleppen, niet-gespecificeerd

Q24

overige congenitale misvormingen van hart
Exclusie: endocardiale fibro-elastose (I42.4)

uc

at

io

Q23.8

Q24.0

dextrocardie

ed

Exclusie:

Fo
r

Q24.1

dextrocardie met situs inversus (Q89.3)
isomerie van hartoren (met asplenie of polysplenie) (Q20.6)
ligging van atria in spiegelbeeld met situs inversus (Q89.3)

levocardie
ligging van hart in linker thoraxhelft met apex naar links, maar met situs inversus van
andere ingewanden en hartgebreken, of gecorrigeerde transpositie van grote vaten

Q24.2

cor triatriatum

Q24.3

infundibulaire pulmonalisstenose

Q24.4

subvalvulaire aortastenose, congenitaal
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Q24.5

misvorming van coronairvaten

Q24.6

congenitaal hartblok

Q24.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van hart

congenitale misvorming van hart, niet-gespecificeerd
congenitale:
• anomalie
• ziekte

NNO van hart

po

Q24.9

se
s

congenitale:
• divertikel van linker ventrikel
• misvorming van:
• myocard
• pericard
liggingsafwijking van hart
ziekte van Uhl

congenitale misvormingen van grote arteriën

Q25.0

open 'ductus arteriosus'

na

coarctatio aortae

lp

open 'ductus Botalli'
persisterende 'ductus arteriosus'

ur

Q25

Q25.1

on
ly

congenitaal aneurysma van krans(slag)ader

coarctatie van aorta (preductaal)(postductaal)(juxtaductaal)
atresie van aorta

Q25.3

stenose van aorta

io

Q25.2

overige congenitale misvormingen van aorta

uc

Q25.4

at

supravalvulaire aortastenose
Exclusie: congenitale stenose van aortaklep(Q23.0)

Fo
r

ed

aplasie
congenitaal:
van aorta
• aneurysma
• dilatatie
ontbreken
aneurysma van sinus Valsalvae (geruptureerd)
dubbele aortaboog [vasculaire ring van aorta]
hypoplasie van aorta
persisterende:
• convoluten van aortaboog
• rechter aortaboog
Exclusie: hypoplasie van aorta bij syndroom van hypoplastisch linkerhart
(Q23.4)

Q25.5

atresie van arteria pulmonalis

XVII.13

HOOFDSTUK XVII.
Q25.6

stenose van arteria pulmonalis
supravalvulaire pulmonalisstenose

Q25.7

overige congenitale misvormingen van arteria pulmonalis

on
ly

aberrante 'arteria pulmonalis'
agenesie
aneurysma
anomalie
van arteria pulmonalis
arterioveneus aneurysma
hypoplasie

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van grote arteriën

Q25.9

congenitale misvorming van grote arteriën, niet-gespecificeerd

Q26

congenitale misvormingen van grote venen

Q26.0

congenitale stenose van vena cava

po

se
s

Q25.8

congenitale stenose van vena cava (inferior)(superior)
persisterende linker 'vena cava superior'

Q26.2

abnormale verbinding van venae pulmonales, volledig

Q26.3

abnormale verbinding van venae pulmonales, partieel

Q26.4

abnormale verbinding van venae pulmonales, niet-gespecificeerd

Q26.5

abnormale verbinding van vena portae

Q26.6

fistel tussen vena portae en arteria hepatica

Q26.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van grote venen

at

io

na

lp

ur

Q26.1

ed

uc

azygos-voortzetting van 'vena cava inferior'
ontbreken van vena cava (inferior)(superior)
persisterende linker 'vena cardinalis posterior'
scimitarsyndroom [Turks-zwaardsyndroom]

Q26.9

congenitale misvorming van grote vene, niet-gespecificeerd
anomalie van vena cava (inferior)(superior) NNO

Fo
r

Q27

Q27.0

overige congenitale misvormingen van perifeer vaatstelsel
Exclusie:

anomalieën van:
• arteria pulmonalis (Q25.5-Q25.7)
• cerebrale en precerebrale vaten (Q28.0-Q28.3)
• coronairvaten (Q24.5)
congenitaal aneurysma van retina (Q14.1)
hemangioom en lymfangioom (D18.-)

congenitaal ontbreken en hypoplasie van arteria umbilicalis
één-enkele 'arteria umbilicalis'
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Q27.1

congenitale nierarteriestenose

Q27.2

overige congenitale misvormingen van nierarterie

Q27.3

perifere arterioveneuze misvorming
arterioveneus aneurysma
Exclusie: verworven arterioveneus aneurysma (I77.0)

on
ly

congenitale misvorming van nierarterie NNO
multipele nierarteriën

congenitale flebectasie

Q27.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van perifeer
vaatstelsel

po

congenitale misvorming van perifeer vaatstelsel, niet-gespecificeerd

lp

Q27.9

ur

aberrante 'arteria subclavia'
atresie
van arterie of vene NEC
ontbreken
congenitaal:
• aneurysma (perifeer)
• arteriestrictuur
• varix

se
s

Q27.4

anomalie van arterie of vene NNO

overige congenitale misvormingen van hart en vaatstelsel
Exclusie: congenitaal aneurysma:
• NNO (Q27.8)
• coronair (Q24.5)
• perifeer (Q27.8)
• pulmonaal (Q25.7)
• retina (Q14.1)
geruptureerde:
• cerebrale arterioveneuze-malformatie (I60.8)
• misvorming van precerebrale vaten (I72.-)

uc

at

io

na

Q28

arterioveneuze malformatie van precerebrale vaten

ed

Q28.0

arterioveneus precerebraal aneurysma (niet-geruptureerd), congenitaal

Fo
r

Q28.1

Q28.2

overige misvormingen van precerebrale vaten
congenitale:
• misvorming van precerebrale vaten NNO
• precerebraal aneurysma (niet-geruptureerd)
arterioveneuze malformatie van cerebrale vaten
arterioveneuze malformatie van hersenen NNO
arterioveneus cerebraal aneurysma (niet-geruptureerd), congenitaal
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Q28.3

overige misvormingen van cerebrale vaten
congenitaal:
• cerebraal aneurysma (niet-geruptureerd)
• misvorming van cerebrale vaten NNO
overige gespecificeerde congenitale misvormingen van hart en vaatstelsel
congenitaal aneurysma, gespecificeerde lokalisatie NEC

Q28.9

on
ly

Q28.8

congenitale misvorming van hart en vaatstelsel, niet-gespecificeerd

congenitale misvormingen van neus
Exclusie:

choanale atresie
atresie
congenitale stenose

van nares (anteriores)(posteriores)

agenesie en onderontwikkeling van neus

lp

Q30.1

po

Q30.0

congenitale deviatie van neustussenschot (Q67.4)

ur

Q30

se
s

congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel
(Q30-Q34)

congenitaal ontbreken van neus
gekerfde en gespleten neus

Q30.3

geperforeerd neustussenschot,congenitaal

Q30.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van neus

io

na

Q30.2

Q31

congenitale misvorming van neus, niet-gespecificeerd

uc

Q30.9

at

accessoire neus
congenitale anomalie van wand van sinus paranasalis

congenitale misvormingen van larynx
congenitale larynxstridor NNO (P28.8)

ed

Exclusie:

Fo
r

Q31.0

larynxweb
web van larynx:
• NNO
• glottisch
• subglottisch

Q31.1

congenitale subglottisstenose

Q31.2

larynxhypoplasie

Q31.3

laryngokèle

Q31.5

congenitale laryngomalacie
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Q31.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van larynx

congenitale misvorming van larynx, niet-gespecificeerd

Q32

congenitale misvormingen van trachea en bronchus
Exclusie: congenitale bronchiëctasie (Q33.4)

Q32.0

congenitale tracheomalacie

Q32.1

overige congenitale misvormingen van trachea

po

ur

lp

anomalie van tracheakraakbeen
congenitale:
• dilatatie
van trachea
• misvorming
• stenose
• tracheokèle
trachea-atresie

se
s

Q31.9

congenitale bronchomalacie

Q32.3

congenitale bronchusstenose

Q32.4

overige congenitale misvormingen van bronchus

io

na

Q32.2

van bronchus

uc

at

agenesie
atresie
congenitale misvorming NNO
divertikel
ontbreken

congenitale misvormingen van long

ed

Q33

on
ly

agenesie
atresie
van cartilago cricoidea of thyroidea, epiglottis, glottis of larynx
ontbreken
congenitale stenose van larynx NEC
fissuur van epiglottis
gespleten 'cartilago thyroidea'
spleet achterzijde van cartilago cricoidea

Fo
r

Q33.0

congenitale cystenlong
congenitale:
• honingraatlong
• longziekte:
• cysteus
• polycysteus
Exclusie: cysteuze longziekte, verworven of niet-gespecificeerd (J98.4)

Q33.1

accessoire longkwab

Q33.2

longsekwestratie
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Q33.3

longagenesie

Q33.4

congenitale bronchiëctasie

Q33.5

ectopisch weefsel in long

Q33.6

longhypoplasie en -dysplasie
Exclusie:

on
ly

ontbreken van long (kwab)

pulmonale hypoplasie verband houdend met korte zwangerschapsduur
(P28.0)

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van long

Q33.9

congenitale misvorming van long, niet-gespecificeerd

Q34

overige congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel

Q34.0

anomalie van pleura

Q34.1

congenitale cyste van mediastinum

Q34.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel

Q34.9

po

ur

lp

atresie van nasofarynx

se
s

Q33.8

congenitale misvorming van ademhalingsstelsel, niet-gespecificeerd

na

congenitaal:
• anomalie NNO
• ontbreken

io

van ademhalingsorgaan

at

gespleten lip en gespleten gehemelte
(Q35-Q37)

gespleten gehemelte
Inclusie: fissuur van gehemelte
palatoschisis
Exclusie: gespleten gehemelte met gespleten lip (Q37.-)

Fo
r

ed

Q35

uc

Exclusie: syndroom van Robin (Q87.0)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (Q30.2) om bijkomende misvormingen
van neus aan te geven

Q35.1

gespleten harde gehemelte

Q35.3

gespleten zachte gehemelte

Q35.5

gespleten harde gehemelte met gespleten zachte gehemelte

Q35.7

gespleten uvula

Q35.9

gespleten gehemelte, niet-gespecificeerd
gespleten gehemelte NNO
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Inclusie:

Exclusie:

cheiloschisis
congenitale fissuur van lip
hazenlip
labium leporinum
gespleten lip met gespleten gehemelte (Q37.-)

Q36.0

gespleten lip, dubbelzijdig

Q36.1

gespleten lip, mediaan

Q36.9

gespleten lip, enkelzijdig
gespleten lip NNO

on
ly

gespleten lip

se
s

Q36

gespleten gehemelte met gespleten lip

Q37.0

gespleten harde gehemelte met dubbelzijdig gespleten lip

Q37.1

gespleten harde gehemelte met enkelzijdig gespleten lip

po

Q37

ur

gespleten harde gehemelte met gespleten lip NNO

gespleten zachte gehemelte met dubbelzijdig gespleten lip

Q37.3

gespleten zachte gehemelte met enkelzijdig gespleten lip

lp

Q37.2

na

gespleten zachte gehemelte met gespleten lip NNO
gespleten harde én zachte gehemelte met dubbelzijdig gespleten lip

Q37.5

gespleten harde én zachte gehemelte met enkelzijdig gespleten lip

io

Q37.4

gespleten harde én zachte gehemelte met gespleten lip NNO
niet-gespecificeerd gespleten gehemelte met dubbelzijdig gespleten lip

Q37.9

niet-gespecificeerd gespleten gehemelte met enkelzijdig gespleten lip

uc

at

Q37.8

gespleten gehemelte met gespleten lip NNO

Fo
r

ed

overige congenitale misvormingen van
spijsverteringsstelsel
(Q38-Q45)
Q38

overige congenitale isvormingen van tong, mond en farynx
Exclusie:

macrostomie (Q18.4)
microstomie (Q18.5)
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congenitale misvormingen van lippen, niet elders geclassificeerd
congenitale:
• fistel van lip
• misvorming van lip NNO
syndroom van Van der Woude
Exclusie: gespleten lip (Q36.-)
gespleten lip met gespleten gehemelte (Q37.-)
macrocheilie (Q18.6)
microcheilie (Q18.7)
ankyloglossie
korte tongriem
macroglossie

Q38.3

overige congenitale misvormingen van tong

Q38.4

ur

na

lp

aglossie
congenitale:
• misvorming van tong NNO
• tongadhesie
• tongfissuur
gespleten tong
hypoglossie
hypoplasie van tong
microglossie

po

Q38.2

se
s

Q38.1

on
ly

Q38.0

congenitale misvormingen van speekselklieren en -afvoergangen

Q38.5

at

io

accessoire
atresie
(van) speekselklier of -afvoergang
ontbreken
congenitale fistel van speekselklier
congenitale misvormingen van gehemelte, niet elders geclassificeerd

ed

uc

congenitale misvorming van gehemelte NNO
hoog gewelfd gehemelte
ontbreken van uvula
Exclusie: gespleten gehemelte (Q35.-)
gespleten gehemelte met gespleten lip (Q37.-)

Fo
r

Q38.6

Q38.7

Q38.8

overige congenitale misvormingen van mond
congenitale misvorming van mond NNO
farynxdivertikel
pharyngeal pouch
Exclusie: farynxdivertikelsyndroom (D82.1)

overige congenitale misvormingen van farynx
congenitale misvorming van farynx NNO

Q39
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Q39.0

oesofagusatresie zonder fistel
oesofagusatresie NNO

Q39.1

oesofagusatresie met tracheo-oesofageale fistel

Q39.2

tracheo-oesofageale fistel zonder atresie, congenitaal

Q39.3

congenitale stenose en strictuur van oesofagus

Q39.4

congenitaal oesofagusweb
Exclusie:

oesofagusweb (verworven) (K22.2)

congenitale dilatatie van oesofagus

Q39.6

oesofagusdivertikel

po

Q39.5

oesophageal pouch

congenitale verplaatsing
duplicatie
ontbreken

ur

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van oesofagus
van oesofagus

lp

Q39.8

se
s

tracheo-oesofageale fistel, congenitaal NNO

on
ly

oesofagusatresie met broncho-oesofageale fistel

congenitale misvorming van oesofagus, niet-gespecificeerd

Q40

overige congenitale misvormingen van bovenste deel van
spijsverteringskanaal

Q40.0

hypertrofische pylorusstenose, congenitaal

io

na

Q39.9

van pylorus

uc

at

congenitale of infantiele:
• constrictie
• hypertrofie
• spasme
• stenose
• strictuur

congenitale hiatushernia

ed

Q40.1

verplaatsing van cardia door hiatus oesophagei
Exclusie: hernia diaphragmatica, congenitaal (Q79.0)

Fo
r

Q40.2

Q40.3

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van maag
congenitale:
• maagdivertikel
• verplaatsing van maag
• zandlopermaag
maagduplicatie
megalogastrie
microgastrie
congenitale misvorming van maag, niet-gespecificeerd
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Q40.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van bovenste deel van
spijsverteringskanaal

Q40.9

congenitale misvorming van bovenste deel van spijsverteringskanaal, nietgespecificeerd

on
ly

congenitale:
• anomalie
• misvorming

NNO van bovenste deel van spijsverteringskanaal

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van dunne darm
Inclusie: congenitale obstructie, afsluiting en strictuur van dunne darm of van
darm NNO
Exclusie: meconiumileus (E84.1)

Q41.0

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van duodenum

Q41.1

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van jejunum

po

se
s

Q41

ur

apple peel syndrome
jejunum imperforatum

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van ileum

Q41.8

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van overige gespecificeerde
delen van dunne darm

Q41.9

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van dunne darm, deel nietgespecificeerd

na

lp

Q41.2

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van darm NNO

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van dikke darm
Inclusie: congenitale obstructie, afsluiting en strictuur van dikke darm

Q42.0

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van rectum met fistel

uc

at

io

Q42

Q42.1

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van rectum zonder fistel

ed

rectum imperforatum

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van anus met fistel

Q42.3

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van anus zonder fistel

Fo
r

Q42.2

anus imperforatus

Q42.8

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van overige gespecificeerde
delen van dikke darm

Q42.9

congenitale afwezigheid, atresie en stenose van dikke darm, deel nietgespecificeerd

Q43

overige congenitale misvormingen van darm
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Q43.0

Meckel-divertikel

Q43.1

ziekte van Hirschsprung
aganglionose
megacolon, congenitaal (aganglionair)

Q43.2

overige congenitale functiestoornissen van colon

Q43.3

congenitale misvormingen van darmophanging

lp

ur

po

congenitale adhesies [bandjes]:
• omentum, afwijkend
• peritoneum
incomplete
insufficiënte
rotatie van caecum en colon
uitblijvende
malrotatie van colon
membraan van Jackson
mesenterium commune

se
s

congenitale dilatatie van colon

on
ly

persisterende:
• ductus vitellinus
• ductus omphalomesentericus

darmduplicatie

Q43.5

ectopische anus

Q43.6

congenitale fistel van rectum en anus

io

congenitale fistel:
• rectovaginaal (Q52.2)
• urethrorectaal (Q64.7)
fistel of sinus pilonidalis (L05.-)
met afwezigheid, atresie en stenose (Q42.0, Q42.2)

uc

at

Exclusie:

na

Q43.4

Q43.7

persisterende cloaca

ed

cloaca NNO

Fo
r

Q43.8

overig gespecificeerde congenitale misvormingen van darm
congenitaal:
• blinde-lissyndroom [blind loop syndrome]
• darmdivertikel
• diverticulitis van colon
dolichocolon
megaloappendix
megaloduodenum
microcolon
transpositie van:
• appendix
• colon
• darm
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congenitale misvorming van darm, niet-gespecificeerd

Q44

congenitale misvormingen van galblaas, galwegen en lever

Q44.0

agenesie, aplasie en hypoplasie van galblaas
congenitaal ontbreken van galblaas

Q44.1

overige congenitale misvormingen van galblaas
congenitale misvorming van galblaas NNO
intrahepatische galblaas
atresie van galwegen

Q44.3

congenitale stenose en strictuur van galwegen

Q44.4

cyste van ductus choledochus

Q44.5

overige congenitale misvormingen van galwegen

po

cysteuze ziekte van lever

na

Q44.6

lp

ur

accessoire 'ductus hepaticus'
congenitale misvorming van galweg NNO
duplicatie van ductus:
• choledochus
• cysticus
• hepaticus

se
s

Q44.2

on
ly

Q43.9

fibrocysteuze ziekte van lever
Q44.7

overige congenitale misvormingen van lever

overige congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel
Exclusie: congenitale:
• hernia diaphragmatica (Q79.0)
• hiatus hernia (Q40.1)

ed

Q45

uc

at

io

accessoire lever
congenitale:
• hepatomegalie
• misvorming van lever NNO
• ontbreken van lever
syndroom van Alagille

Fo
r

Q45.0

agenesie, aplasie en hypoplasie van pancreas
congenitaal ontbreken van pancreas

Q45.1

pancreas annulare

Q45.2

congenitale pancreascyste
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overige congenitale misvormingen van pancreas en ductus pancreaticus
accessoire pancreas
congenitale misvorming van pancreas of ductus pancreaticus NNO
Exclusie: diabetes mellitus:
• congenitaal (E10.-)
• neonataal (P70.2)
fibrocysteuze pancreasziekte (E84.-)
Q45.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel

se
s

ontbreken (totaal)(partieel) van spijsverteringskanaal NNO
duplicatie
van spijsverteringsorganen NNO
liggingsafwijking, congenitaal

congenitale misvorming van spijsverteringsstelsel, niet-gespecificeerd
congenitale:
• anomalie
• misvorming

NNO van spijsverteringsstelsel

po

Q45.9

on
ly

Q45.3

lp

androgenenresistentiesyndroom (E34.5)
syndromen verband houdend met chromosoomafwijkingen in aantal en vorm
(Q90-Q99)
testiculaire-feminisatiesyndroom (E34.5)

na

Exclusie:

ur

congenitale misvormingen van geslachtsorganen
(Q50-Q56)

congenitale misvormingen van ovarium, tuba Fallopii en ligamentum
latum

Q50.0

congenitaal ontbreken van ovarium

ontwikkelingscyste van ovarium

uc

Q50.1

syndroom van Turner (Q96.-)

at

Exclusie:

io

Q50

congenitale torsie van ovarium

Q50.3

overige congenitale misvormingen van ovarium

ed

Q50.2

Fo
r

accessoir ovarium
congenitale misvorming van ovarium NNO
'streak'-ovarium

Q50.4

Q50.5

embryonale cyste van tuba Fallopii
cyste van fimbriae
embryonale cyste van ligamentum latum
cyste (van):
• ductus van Gartner
• epoöforon
• parovarieel
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Q50.6

overige congenitale misvormingen van tuba Fallopii en ligamentum latum

Q51

congenitale misvormingen van uterus en cervix

Q51.0

agenesie en aplasie van uterus
congenitaal ontbreken van uterus

on
ly

accessoire
atresie
(van) tuba Fallopii of ligamentum latum
ontbreken
congenitale misvorming (van) tuba Fallopii of ligamentum latum NNO

verdubbeling van uterus met verdubbeling van cervix en vagina

Q51.2

overige verdubbeling van uterus

se
s

Q51.1

uterus bicornis

Q51.4

uterus unicornis

Q51.5

agenesie en aplasie van cervix

lp

congenitaal ontbreken van cervix

ur

Q51.3

po

uterus duplex NNO

embryonale cyste van cervix

Q51.7

congenitale fistels tussen uterus en spijsverteringskanaal, en uterus en
urinewegen

Q51.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van uterus en cervix

na

Q51.6

io

hypoplasie van uterus en cervix

congenitale misvorming van uterus en cervix, niet-gespecificeerd

Q52

overige congenitale misvormingen van vrouwelijke geslachtsorganen

uc

at

Q51.9

congenitaal ontbreken van vagina

Q52.1

verdubbeling van vagina

ed

Q52.0

vaginaseptum
Exclusie: verdubbeling van vagina met verdubbeling van uterus en cervix (Q51.1)

Fo
r

Q52.2

congenitale rectovaginale-fistel
Exclusie:

cloaca (Q43.7)

Q52.3

hymen imperforatus

Q52.4

overige congenitale misvormingen van vagina
congenitale misvorming van vagina NNO
cyste van:
• kanaal van Nuck, congenitaal
• vagina, embryonaal
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vergroeiing van labia

Q52.6

congenitale misvorming van clitoris

Q52.7

overige congenitale misvormingen van vulva
congenitale:
• cyste
• misvorming NNO
• ontbreken

on
ly

Q52.5

van vulva

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van vrouwelijk
geslachtsorganen

Q52.9

congenitale misvorming van vrouwelijk geslachtsorganen, nietgespecificeerd

Q53

niet-ingedaalde testis

Q53.0

ectopische testis

ur

po

se
s

Q52.8

enkelzijdige of dubbelzijdige ectopische-testis
niet-ingedaalde testis, enkelzijdig

Q53.2

niet-ingedaalde testis, dubbelzijdig

Q53.9

niet-ingedaalde testis, niet-gespecificeerd

na

lp

Q53.1

cryptorchismus NNO

hypospadie
Exclusie: epispadie (Q64.0)

Q54.0

hypospadie van glans

at

io

Q54

uc

hypospadia:
• coronalis
• glandis

hypospadie van penis(schacht)

Q54.2

hypospadie, penoscrotaal

Q54.3

hypospadie, perineaal

Q54.4

congenitale chordae

Q54.8

overige gespecificeerde vormen van hypospadie

Q54.9

hypospadie, niet-gespecificeerd

Q55

overige congenitale misvormingen van mannelijke geslachtsorganen
Exclusie: congenitale hydrokèle (P83.5)
hypospadie (Q54.-)

Fo
r

ed

Q54.1
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Q55.0

ontbreken en aplasie van testis
monorchidie

Q55.1

hypoplasie van testis en scrotum

Q55.2

overige congenitale misvormingen van testis en scrotum
congenitale misvorming van testis of scrotum NNO
polyorchidie
retractiele testis
testis migrans

on
ly

vergroeiing van testes

atresie van ductus deferens

Q55.4

overige congenitale misvormingen van ductus deferens, epididymis,
vesiculae seminales en prostaat

se
s

Q55.3

ur

po

congenitale misvorming van ductus deferens, epididymis, vesiculae seminales of
prostaat NNO
ontbreken of aplasie van:
• prostaat
• zaadstreng
congenitaal ontbreken en aplasie van penis

Q55.6

overige congenitale misvormingen van penis

lp

Q55.5

na

congenitale misvorming van penis NNO
curvatuur van penis (lateraal)
hypoplasie van penis

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van mannelijke
geslachtsorganen

Q55.9

congenitale misvorming van mannelijk geslachtsorgaan, niet-gespecificeerd

at

io

Q55.8

Fo
r

Exclusie:

Q56.0

Q56.1

NNO van mannelijk geslachtsorgaan

onbepaald geslacht en pseudohermafroditisme

ed

Q56

uc

congenitale:
• anomalie
• misvorming

pseudohermafroditisme:
• mannelijk, met androgenenresistentie (E34.5)
• met gespecificeerde chromosoomafwijking (Q96.--Q99.-)
• vrouwelijk, met bijnierschorsaandoening (E25.-)

hermafroditisme, niet elders geclassificeerd
ovotestis
mannelijk pseudohermafroditisme, niet elders geclassificeerd
mannelijk pseudohermafroditisme NNO

Q56.2

vrouwelijk pseudohermafroditisme, niet elders geclassificeerd
vrouwelijk pseudohermafroditisme NNO
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Q56.3

pseudohermafroditisme, niet-gespecificeerd

Q56.4

onbepaald geslacht, niet-gespecificeerd
indifferente geslachtsorganen

agenesie en andere onderontwikkeling van nier
Inclusie:

atrofie van nier:
• congenitaal
• infantiel
congenitaal ontbreken van nier

agenesie van nier, enkelzijdig

Q60.1

agenesie van nier, dubbelzijdig

Q60.2

agenesie van nier, niet-gespecificeerd

Q60.3

hypoplasie van nier, enkelzijdig

Q60.4

hypoplasie van nier, dubbelzijdig

Q60.5

hypoplasie van nier, niet-gespecificeerd

Q60.6

syndroom van Potter

Q61

cystische nierziekte

ur

lp

na

io

niercyste (verworven) (N28.1)
syndroom van Potter (Q60.6)

at

Exclusie:

congenitale solitaire-niercyste

uc

Q61.0

po

Q60.0

se
s

Q60

on
ly

congenitale misvormingen van nier en urinewegen
(Q60-Q64)

congenitale niercyste (solitair)

polycystische nier, autosomaal recessief

ed

Q61.1

polycystische nier, infantiel type

Fo
r

Q61.2

polycystische nier, autosomaal dominant
polycystische nier, volwassen type

Q61.3

polycystische nier, niet-gespecificeerd

Q61.4

dysplasie van nier
multicystische:
• dysplastische nier
• nier (ontwikkelingsvorm)
• nierziekte
• nierdysplasie
Exclusie: polycystische nierziekte (Q61.1-Q61.3)
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Q61.5

medullair-cystische nier
sponsnier NNO

Q61.8

overige gespecificeerde cystische-nierziekten

Q61.9

on
ly

fibrocystische:
• nier
• nierdegeneratie of -ziekte
cystische nierziekte, niet-gespecificeerd
syndroom van Meckel-Gruber

congenitale obstructieve-afwijkingen van nierbekken en congenitale
misvormingen van ureter

Q62.0

congenitale hydronefrose

Q62.1

atresie en stenose van ureter

po

se
s

Q62

Q62.2

lp

ur

congenitale afsluiting van:
• pyelo-ureterale overgang
• ureter
• ureteruitmonding in blaas [ostium ureteris]
ondoorgankelijke ureter
congenitale megalo-ureter

congenitale dilatatie van ureter

overige obstructieve stoornissen van nierbekken en ureter

na

Q62.3

congenitale ureterokèle
agenesie van ureter

io

Q62.4

Q62.5

at

ontbreken van ureter

duplicatie van ureter
ureter

uc

accessoire
dubbele

liggingsafwijking van ureter

ed

Q62.6

Fo
r

afwijkende implantatie
deviatie
ectopie
verplaatsing

van ureter of ostium ureteris

Q62.7

vesico-ureterorenale reflux, congenitaal

Q62.8

overige congenitale misvormingen van ureter
anomalie van ureter NNO

Q63

overige congenitale misvormingen van nier
Exclusie: congenitaal nefrotisch-syndroom (N04.-)

Q63.0

accessoire nier
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Q63.1

lobulatie en vergroeiing van nieren en hoefijzernier

Q63.2

ectopische nier

Q63.3

hyperplastische nier en reuzennier

Q63.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van nier
congenitale nierstenen
congenitale misvorming van nier, niet-gespecificeerd

Q64

overige congenitale misvormingen van urinewegen

Q64.0

epispadie

Q64.1

hypospadie (Q54.-)

po

Exclusie:

se
s

Q63.9

blaasexstrofie

ur

ectopia vesicae
extroversie van blaas

on
ly

congenitaal-dystopische nier
malrotatie van nier

congenitale urethrakleppen (in pars prostatica)

Q64.3

overige atresie en stenose van urethra en blaashals

lp

Q64.2

misvorming van urachus

uc

Q64.4

at

io

na

congenitale:
• blaashalsobstructie
• strictuur van:
• ostium urethrae externum
• urethra
• vesico-urethrale overgang [ostium urethrae internum]
ondoorgankelijke urethra

ed

cyste van urachus
open urachus
prolaps van urachus

congenitaal ontbreken van blaas en urethra

Q64.6

congenitaal blaasdivertikel

Fo
r

Q64.5
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Q64.7

overige congenitale misvormingen van blaas en urethra

se
s

on
ly

accessoire:
• blaas
• urethra
congenitale:
• hernia van blaas
• misvorming van blaas of urethra NNO
• prolaps van:
• blaas (slijmvlies)
• ostium urethrae externum
• urethra
• urethrorectale fistel
dubbele:
• urethra
• ostium urethrae externum

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van urinewegen

Q64.9

congenitale misvorming van urinewegen, niet-gespecificeerd

po

Q64.8

ur

congenitale:
• anomalie
• misvorming

lp

NNO van nier en urinewegen

congenitale misvormingen van heup
Exclusie:

klikkende heup (R29.4)

io

Q65

na

congenitale misvormingen van bot-spierstelsel
(Q65-Q79)

congenitale heupluxatie, enkelzijdig

Q65.1

congenitale heupluxatie, dubbelzijdig

uc

at

Q65.0

congenitale heupluxatie, niet-gespecificeerd

Q65.3

congenitale subluxatie van heup, enkelzijdig

Q65.4

congenitale subluxatie van heup, dubbelzijdig

Q65.5

congenitale subluxatie van heup, niet-gespecificeerd

Q65.6

onstabiele heup

Fo
r

ed

Q65.2

Q65.8

(sub)luxeerbare heup
overige gespecificeerde congenitale misvormingen van heup
anteversie van femurhals
congenitale coxa:
• valga
• vara
congenitale heupdysplasie
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Q65.9

congenitale misvorming van heup, niet-gespecificeerd

Q66

congenitale misvormingen van voeten
Exclusie:

onderontwikkeling van voeten (Q72.-)
valgusmisvormingen (verworven) (M21.0)
varusmisvormingen (verworven) (M21.1)

talipes equinovarus

Q66.1

talipes calcaneovarus

Q66.2

metatarsus varus

Q66.3

overige congenitale-varusmisvormingen van voeten

se
s

Q66.0

talipes calcaneovalgus

Q66.5

congenitale 'pes planus'

congenitale valgusmisvormingen van voeten, overige

io

pes cavus
holvoet

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van voeten

at

Q66.8

na

metatarsus valgus
Q66.7

lp

Q66.6

ur

Q66.4

po

hallux varus, congenitaal

platvoet:
• congenitaal
• rigide
• spastisch (in eversie)

on
ly
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ed

uc

hamerteen, congenitaal
klompvoet NNO
talipes:
• NNO
• asymmetrisch
tarsale vergroeiing
verticale talus

congenitale misvorming van voeten, niet-gespecificeerd

Q67

congenitale misvormingen van bot-spierstelsel van hoofd, aangezicht,
wervelkolom en borstkas

Fo
r

Q66.9

Exclusie:

congenitale gestoorde-ontwikkelingssyndromen geclassificeerd
onder Q87.syndroom van Potter (Q60.6)

Q67.0

asymmetrie van aangezicht

Q67.1

compressie van aangezicht
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Q67.2

dolichocefalie

Q67.3

plagiocefalie

Q67.4

overige congenitale misvormingen van schedel, aangezicht en kaak

Q67.5

congenitale misvorming van wervelkolom

se
s

on
ly

depressies in schedel
deviatie van neustussenschot, congenitaal
hemifaciale atrofie of hypertrofie
ingedeukte of kromme neus, congenitaal
Exclusie: dentofaciale anomalieën [inclusief malocclusie] (K07.-)
syfilitische zadelneus (A50.5)

pectus excavatum

ur

Q67.6

po

congenitale:
• houdingsscoliose
• scoliose NNO
Exclusie: infantiele idiopathische-scoliose (M41.0)
scoliose door congenitale benige-misvorming (Q76.3)

Q67.7

pectus carinatum
congenitale kippenborst

overige congenitale misvormingen van borstkas

na

Q67.8

lp

congenitale trechterborst

congenitale misvorming van borstwand NNO

overige congenitale misvormingen van bot-spierstelsel
Exclusie: onderontwikkeling van extremiteit (Q71.--Q73.-)

Q68.0

congenitale misvorming van musculus sternocleidomastoideus

at

io

Q68

uc

congenitale torticollis van sternomastoïd
contractuur van (musculus) sternocleidomastoideus
sternomastoïdtumor (congenitaal)

congenitale misvorming van hand

ed

Q68.1

congenitale trommelstokvinger
spadevormige hand (congenitaal)

Fo
r

Q68.2

Q68.3

congenitale misvorming van knie
congenitale:
• genu recurvatum
• knieluxatie
congenitale kromming van femur
Exclusie:

Q68.4

XVII.34

anteversie van femur(hals) (Q65.8)

congenitale kromming van tibia en fibula
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Q68.5

congenitale kromming van lange pijpbeenderen van been, nietgespecificeerd

Q68.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van bot-spierstelsel

accessoire vinger(s)

Q69.1

accessoire duim(en)

Q69.2

accessoire teen(tenen)

se
s

Q69.0

po

polydactylie

ur

Q69

on
ly

congenitale:
• luxatie van:
• elleboog
• schouder
• misvorming van:
• clavicula
• elleboog
• onderarm
• scapula

Q69.9

lp

hallux accessorius
polydactylie, niet-gespecificeerd

extra vinger(s) of teen (tenen) NNO

syndactylie

Q70.0

benige vergroeiing van vingers

na

Q70

vingers met vliezige verbinding

at

Q70.1

io

complexe syndactylie van vingers met synostose

eenvoudige syndactylie van vingers zonder synostose
benige vergroeiing van tenen

uc

Q70.2

complexe syndactylie van tenen met synostose

tenen met vliezige verbinding

ed

Q70.3

eenvoudige syndactylie van tenen zonder synostose

Fo
r

Q70.4
Q70.9

polysyndactylie
syndactylie, niet-gespecificeerd
symfalangie NNO

Q71

onderontwikkeling van bovenste extremiteit

Q71.0

congenitaal totaal ontbreken van bovenste extremiteit(en)

Q71.1

congenitaal ontbreken van bovenarm en onderarm, met aanwezige hand

Q71.2

congenitaal ontbreken van zowel onderarm als hand
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Q71.3

congenitaal ontbreken van hand en vinger(s)

Q71.4

lengtedefect van radius

on
ly

klomphand (congenitaal)
radiale klomphand
lengtedefect van ulna

Q71.6

kreeftenschaarhand

Q71.8

overige gespecificeerde onderontwikkeling van bovenste extremiteit(en)
congenitale verkorting van bovenste extremiteit(en)

se
s

Q71.5

onderontwikkeling van bovenste extremiteit, niet-gespecificeerd

Q72

onderontwikkeling van onderste extremiteit

Q72.0

congenitaal totaal ontbreken van onderste extremiteit(en)

Q72.1

congenitaal ontbreken van bovenbeen en onderbeen, met aanwezige voet

Q72.2

congenitaal ontbreken van zowel onderbeen als voet

Q72.3

congenitaal ontbreken van voet of teen (tenen)

Q72.4

lengtedefect van femur

na

lp

ur

po

Q71.9

proximale focale-deficiëntie van femur
lengtedefect van tibia

Q72.6

lengtedefect van fibula

Q72.7

gespleten voet

Q72.8

overige gespecificeerde onderontwikkeling van onderste extremiteit(en)

uc

at

io

Q72.5

congenitale verkorting van onderste extremiteit(en)

onderontwikkeling van onderste extremiteit, niet-gespecificeerd

Q73

onderontwikkeling van niet-gespecificeerde extremiteit

Q73.0

congenitaal ontbreken van niet-gespecificeerde extremiteit(en)

Fo
r

ed

Q72.9

Q73.1

Q73.8

amelie NNO
focomelie, niet-gespecificeerde extremiteit(en)
focomelie NNO
overige onderontwikkeling van niet-gespecificeerde extremiteit(en)
ectromelie NNO
hemimelie NNO
van extremiteit(en) NNO
onderontwikkeling
longitudinale onderontwikkeling van niet-gespecificeerde extremiteit(en)
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overige congenitale misvormingen van extremiteit(en)
Exclusie:

Q74.0

onderontwikkeling van extremiteit (Q71.--Q73.-)
polydactylie (Q69.-)
syndactylie (Q70.-)

overige congenitale misvormingen van bovenste extremiteit(en), inclusief
schoudergordel

on
ly

Q74

congenitale misvorming van knie

po

Q74.1

se
s

accessoire carpalia
cleidocraniale dysostose
congenitale pseudoartrose van clavicula
macrodactylie (vingers)
misvorming van Madelung
misvorming van Sprengel
radio-ulnaire synostose
trifalangeale duim

overige congenitale misvormingen van onderste extremiteit(en), inclusief
bekkengordel

at

Q74.2

io

na

lp

ur

congenitaal:
• genu:
• valgum
• varum
• ontbreken van patella
• patellaluxatie
rudimentaire patella
Exclusie: congenitale:
• genu recurvatum (Q68.2)
• knieluxatie (Q68.2)
nagel-patellasyndroom (Q87.2)

ed

uc

congenitale:
• misvorming (van):
• enkel(gewricht)
• sacro-iliacaal(gewricht)
• vergroeiing van sacro-iliacaal gewricht
Exclusie: anteversie van femur(hals) (Q65.8)

arthrogryposis multiplex congenita

Q74.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van extremiteit(en)

Fo
r

Q74.3

Q74.9

congenitale misvorming van extremiteit(en), niet-gespecificeerd
congenitale anomalie van extremiteit(en) NNO
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Q75

overige congenitale misvormingen van schedel en
aangezichtsbeenderen
congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen geclassificeerd
onder Q87.congenitale misvorming van aangezicht NNO (Q18.-)
dentofaciale anomalieën [inclusief malocclusie] (K07.-)
misvormingen van bot-spierstelsel van hoofd en aangezicht (Q67.0Q67.4)
schedelafwijkingen verband houdend met congenitale
hersenanomalieën zoals:
• anencefalie (Q00.0)
• encefalokèle (Q01.-)
• hydrocefalie (Q03.-)
• microcefalie (Q02)

craniosynostose

po

Q75.0

se
s

on
ly

Exclusie:

craniofaciale dysostose
ziekte van Crouzon

lp

Q75.1

ur

acrocefalie
gestoord aaneengroeien van schedelbeenderen
oxycefalie
trigonocefalie

hypertelorisme

Q75.3

macrocefalie

Q75.4

mandibulofaciale dysostose

io

na

Q75.2

at

syndroom van:
• Franceschetti
• Treacher Collins

oculomandibulaire dysostose

Q75.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van schedel- en
aangezichtsbeenderen

ed

uc

Q75.5

Fo
r

congenitale misvorming van voorhoofd
ontbreken van schedelbeen, congenitaal
platybasia

Q75.9

Q76

XVII.38

congenitale misvorming van schedel- en aangezichtsbeenderen, nietgespecificeerd
congenitale anomalie van:
• aangezichtsbeenderen NNO
• schedel NNO

congenitale misvormingen van wervelkolom en benige thorax
Exclusie: congenitale misvormingen van bot-spierstelsel van wervelkolom en
borstkas (Q67.5-Q67.8)
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Q76.0

spina bifida occulta
Exclusie:

Q76.1

meningokèle (spinaal) (Q05.-)
spina bifida (aperta)(cystica) (Q05.-)

syndroom van Klippel-Feil

congenitale spondylolisthesis
congenitale spondylolyse
Exclusie: spondylolisthesis (verworven) (M43.1)
spondylolyse (verworven) (M43.0)

Q76.3

se
s

Q76.2

on
ly

cervicale-assimilatiesyndroom
cervicale-fusiesyndroom

congenitale scoliose door congenitale benige-misvorming

halfzijdig aaneengroeien van wervels of onvolledige segmentatie met scoliose
overige congenitale misvormingen van wervelkolom, niet verband houdend
met scoliose

po

Q76.4

halsrib

io

Q76.5

niet-gespecificeerd of niet
verband houdend met
scoliose

na

lp

ur

congenitale:
• kyfose
• lordose
• misvorming van lumbosacraal (gewricht) gebied
• ontbreken van wervel
• vergroeiing van wervelkolom
extra wervel
hemivertebra
misvorming van wervelkolom
platyspondylie

Q76.6

at

extra rib in cervicaal gebied

overige congenitale misvormingen van ribben

ed

uc

accessoire rib
congenitale:
• misvorming van ribben NNO
• ontbreken van rib
• vergroeiing van ribben
Exclusie: korte-ribsyndroom (Q77.2)

Fo
r

Q76.7

congenitale misvorming van sternum
congenitaal ontbreken van sternum
sternum bifidum

Q76.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van benige thorax

Q76.9

congenitale misvorming van benige thorax, niet-gespecificeerd

Q77

osteochondrodysplasie met groeistoornissen van pijpbeenderen en
wervelkolom
Exclusie: mucopolysaccharidose (E76.0-E76.3)
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Q77.0

achondrogenese

Q77.1

thanatofore kleine-gestalte

Q77.2

korte-ribsyndroom

on
ly

hypochondrogenese

thoracale dysplasie leidend tot asfyxie [Jeune]
Q77.3

chondrodysplasia punctata

Q77.4

achondroplasie

diastrofische dysplasie

Q77.6

chondro-ectodermale dysplasie

po

Q77.5

se
s

hypochondroplasie
osteosclerosis congenita

syndroom van Ellis-Van Creveld
spondylo-epifysaire dysplasie

Q77.8

overige gespecificeerde vormen van osteochondrodysplasie met
groeistoornissen van pijpbeenderen en wervelkolom

Q77.9

osteochondrodysplasie met groeistoornissen van pijpbeenderen en
wervelkolom, niet-gespecificeerd

Q78

overige osteochondrodysplasieën

Q78.0

osteogenesis imperfecta

io

na

lp

ur

Q77.7

polyostotische fibrodysplasie

uc

Q78.1

at

fragilitas ossium (hereditaria)
osteopsathyrose

syndroom van Albright(-McCune)(-Sternberg)

Q78.2

osteopetrose

ed

syndroom van Albers-Schönberg

Q78.3

progressieve diafysaire-dysplasie

Fo
r

syndroom van Camurati-Engelmann

Q78.4

Q78.5

enchondromatose
syndroom van Maffucci
ziekte van Ollier
metafysaire dysplasie
syndroom van Pyle

Q78.6

multipele congenitale exostosen
diafysaire aclasie
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Q78.8

overige gespecificeerde osteochondrodysplasieën
osteopoikilie
osteochondrodysplasie, niet-gespecificeerd
chondrodystrofie NNO
osteodystrofie NNO

congenitale misvormingen van bot-spierstelsel, niet elders
geclassificeerd
Exclusie: congenitale torticollis van sternomastoïd (Q68.0)

Q79.0

hernia diaphragmatica, congenitaal
Exclusie:

Q79.1

hiatus hernia, congenitaal (Q40.1)

overige congenitale misvormingen van diafragma

po

congenitale misvorming van diafragma NNO
eventratie van diafragma
ontbreken van diafragma
exomphalos

ur

Q79.2

se
s

Q79

on
ly

Q78.9

lp

omfalokèle
Exclusie: hernia umbilicalis (K42.-)
gastroschisis

Q79.4

prune belly syndrome

Q79.5

overige congenitale misvormingen van buikwand
hernia umbilicalis (K42.-)

io

Exclusie:

na

Q79.3

syndroom van Ehlers-Danlos

Q79.8

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van bot-spierstelsel

at

Q79.6

Fo
r

ed

uc

accessoire spier
amyotrophia congenita
congenitale:
• constrictieve strengen
• verkorting van pees
ontbreken van:
• pees
• spier
syndroom van Poland

Q79.9

congenitale misvorming van bot-spierstelsel, niet-gespecificeerd
congenitale:
• anomalie NNO
• misvorming NNO

van bot-spierstelsel NNO
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overige congenitale misvormingen
(Q80-Q89)
congenitale ichtyose
Exclusie:

ziekte van Refsum (G60.1)

ichthyosis vulgaris

Q80.1

X-gebonden ichtyose

Q80.2

lamellaire ichtyose

se
s

Q80.0

on
ly

Q80

collodiumbaby

bulleuze ichtyosiforme-erytrodermie, congenitaal

Q80.4

harlekijnfoetus

Q80.8

overige gespecificeerde vormen van congenitale ichtyose

Q80.9

congenitale ichtyose, niet-gespecificeerd

Q81

epidermolysis bullosa

Q81.0

epidermolysis bullosa simplex

Q81.1

ur

lp

syndroom van Cockayne (Q87.1)

na

Exclusie:

po

Q80.3

epidermolysis bullosa letalis

io

syndroom van Herlitz

epidermolysis bullosa dystrophica

Q81.8

overige gespecificeerde vormen van epidermolysis bullosa

Q81.9

epidermolysis bullosa, niet-gespecificeerd

Q82

overige congenitale misvormingen van huid

uc

at

Q81.2

Fo
r

ed

Exclusie:

acrodermatitis enteropathica (E83.2)
congenitale erytropoëtische-porfyrie (E80.0)
cyste of sinus pilonidalis (L05.-)
syndroom van Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)

Q82.0

hereditair lymfoedeem

Q82.1

xeroderma pigmentosum

Q82.2

mastocytose
urticaria pigmentosa
Exclusie: maligne mastocytose (C96.2)

Q82.3

XVII.42
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ectodermale dysplasie (anhidrotisch)
Exclusie:

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van huid

lp

Q82.8

ur

moedervlek NNO
naevus:
• aardbei
• flammeus
• sanguineus
• vasculair NNO
• verrucosus
• vinosus
Exclusie: angioma stellatum (I78.1)
café-au-laitvlekken (L81.3)
lentigo (L81.4)
naevus:
• NNO(D22.-)
• araneus (I78.1)
• gepigmenteerd(D22.-)
• melanocytair(D22.-)
spider naevus (I78.1)

on
ly

niet-neoplastische naevus, congenitaal

se
s

Q82.5

syndroom van Ellis-Van Creveld (Q77.6)

po

Q82.4

Q83

congenitale misvorming van huid, niet-gespecificeerd

uc

Q82.9

at

io

na

accessoire huidaanhangsels [skin tags]
afwijkende handlijnen
anomalieën van dermatoglyfen
benigne familiale-pemphigus [Hailey-Hailey]
cutis laxa (hyperelastica)
erfelijke palmaire- en plantaire-keratose
keratosis follicularis [Darier-White]
Exclusie: syndroom van Ehlers-Danlos (Q79.6)

congenitale misvormingen van mamma
Exclusie:

ontbreken van musculus pectoralis (Q79.8)

congenitaal ontbreken van mamma met ontbreken van tepel

Q83.1

accessoire mamma

ed

Q83.0

Fo
r

extra mamma
Q83.2

ontbreken van tepel

Q83.3

accessoire tepel

Q83.8

extra tepel
overige gespecificeerde congenitale misvormingen van mamma
hypoplasie van mamma

Q83.9

congenitale misvorming van mamma, niet-gespecificeerd
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Q84

overige congenitale misvormingen van huidadnexen

Q84.0

congenitale alopecia

Q84.1

congenitale morfologische stoornissen van haar, niet elders
geclassificeerd

Q84.2

overige congenitale misvormingen van haar

anonychie
Exclusie:

nagel-patellasyndroom (Q87.2)

ur

Q84.3

po

congenitale:
• hypertrichose
• misvorming van haar NNO
persisterende lanugo

congenitale leukonychie

Q84.5

vergrote en hypertrofische nagels

na

congenitale onychauxis
pachyonychie

lp

Q84.4

Q84.6

se
s

beaded hair
monilethrix
pili annulati
Exclusie: 'kinky-hair-syndrome' van Menke (E83.0)

on
ly

congenitale atrichose

overige congenitale misvormingen van nagels

overige gespecificeerde congenitale misvormingen van huidadnexen

uc

Q84.8

at

io

congenitale:
• koilonychie
• misvorming van nagel NNO
• platonychie
aplasia cutis congenita

congenitale misvorming van huidadnexen, niet-gespecificeerd

ed

Q84.9

congenitale:
• anomalie NNO
• misvorming NNO

van huidadnexen NNO

facomatosen, niet elders geclassificeerd
Exclusie: ataxia teleangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)
familiale dysautonomie [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0

neurofibromatose (niet-maligne)

Fo
r

Q85

ziekte van Recklinghausen
Q85.1

tubereuze sclerose
epiloia
ziekte van Bourneville

XVII.44

CONGENITALE AFWIJKINGEN, MISVORMINGEN EN CHROMOSOOMAFWIJKINGEN (Q00-Q99)
Q85.8

overige gespecificeerde facomatosen, niet elders geclassificeerd

Q85.9

on
ly

syndroom van:
• Hippel-Lindau
• Peutz-Jeghers
• Sturge-Weber(-Dimitri)
Exclusie: syndroom van Meckel-Gruber (Q61.9)
facomatose, niet-gespecificeerd
hamartose NNO

Exclusie:

se
s

congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen door bekende exogene
oorzaken, niet elders geclassificeerd
met jodiumdeficiëntie samenhangende hypothyroïdie (E00-E02)
niet-teratogene effecten van stoffen overgebracht via placenta of
moedermelk (P04.-)

foetaal-alcoholsyndroom (dysmorfisch)

Q86.1

foetaal-hydantoïnesyndroom
syndroom van Meadow

ur

Q86.0

po

Q86

dysmorfie door warfarine

Q86.8

congenitale gestoorde-ontwikkelingssyndromen, door bekende exogeneoorzaken, overig

Q87

congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen waarbij multipele
orgaansystemen zijn aangedaan, overig gespecificeerd

Q87.0

congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen waarbij voornamelijk
aangezicht is aangedaan

io

na

lp

Q86.2

Fo
r

ed

uc

at

acrocefalopolysyndactylie
acrocefalosyndactylie [Apert]
cryptoftalmiesyndroom
cyclopie
oro-faciaal-digitaalsyndroom
syndroom van:
• Goldenhar
• Möbius
• Robin
whistling face
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congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen voornamelijk gepaard
gaande met kleine gestalte

congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen van hoofdzakelijk
extremiteiten

po

Q87.2

se
s

syndroom van:
• Aarskog
• Cockayne
• de Lange
• Dubowitz
• Noonan
• Prader-Willi
• Robinow-Silverman-Smith
• Russell-Silver
• Seckel
• Smith-Lemli-Opitz
Exclusie: syndroom van Ellis-van Creveld (Q77.6)

on
ly

Q87.1

Q87.3

na

lp

ur

syndroom (van):
• Holt-Oram
• Klippel-Trenaunay-Weber
• nagel-patella
• Rubinstein-Taybi
• sirenomelie
TAR-syndroom [trombocytopenie met ontbreken van radius]
VATER-syndroom

congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen met vroege versterkte-groei

syndroom van Marfan

uc

Q87.4

at

io

syndroom van:
• Beckwith-Wiedemann
• Sotos
• Weaver

congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen, met overige
skeletveranderingen, overig

ed

Q87.5

Fo
r

Q87.8

congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen, niet elders geclassificeerd,
overig gespecificeerd
syndroom van:
• Alport
• Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl
• Zellweger

Q89

overige congenitale misvormingen, niet elders geclassificeerd

Q89.0

congenitale misvormingen van milt
asplenie (congenitaal)
congenitale splenomegalie
Exclusie: isomerie van hartoren (met asplenie of polysplenie) (Q20.6)
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congenitale misvormingen van bijnier
Exclusie:
Q89.2

congenitale bijnierhyperplasie (E25.0)

congenitale misvormingen van overige endocriene-klieren
congenitale misvorming van bijschildklier of schildklier
cyste van (ductus) thyroglossus
persisterende 'ductus thyroglossus'
situs inversus

craniopagus
dicefalie
dubbelmonster
pygopagus
thoracopagus
Q89.7

lp

Siamese tweeling

na

Q89.4

ur

po

dextrocardie met situs inversus
ligging in spiegelbeeld van atria met situs inversus
situs inversus of transversus:
• abdominaal
• thoracaal
transpositie van ingewanden:
• abdominaal
• thoracaal
Exclusie: dextrocardie NNO (Q24.0)
levocardie (Q24.1)

se
s

Q89.3

on
ly

Q89.1

multipele congenitale misvormingen, niet elders geclassificeerd

uc

at

io

monstrum NNO
multipele congenitale:
• anomalieën NNO
• misvormingen NNO
Exclusie: congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen waarbij multipele
orgaansystemen zijn aangedaan (Q87.-)

overige gespecificeerde congenitale misvormingen

ed

Q89.8

Fo
r

Q89.9

congenitale misvorming, niet-gespecificeerd
congenitale:
• anomalie NNO
• misvorming NNO

chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd
(Q90-Q99)
Q90

syndroom van Down

Q90.0

trisomie 21, meiotische non-disjunctie

Q90.1

trisomie 21, mosaïcisme (mitotische non-disjunctie)
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Q90.2

trisomie 21, translocatie

Q90.9

syndroom van Down, niet-gespecificeerd
trisomie 21 NNO

syndromen van Edwards en van Patau

Q91.0

trisomie 18, meiotische non-disjunctie

Q91.1

trisomie 18, mosaïcisme (mitotische non-disjunctie)

Q91.2

trisomie 18, translocatie

Q91.3

syndroom van Edwards, niet-gespecificeerd

Q91.4

trisomie 13, meiotische non-disjunctie

Q91.5

trisomie 13, mosaïcisme (mitotische non-disjunctie)

Q91.6

trisomie 13, translocatie

Q91.7

syndroom van Patau, niet-gespecificeerd

Q92

overige totale- en partiële-trisomieën van autosomen, niet elders
geclassificeerd
ongebalanceerde translocaties en inserties
trisomieën van chromosomen 13, 18, 21 (Q90-Q91)

na

Inclusie:
Exclusie:

lp

ur

po

se
s

on
ly

Q91

trisomie van geheel chromosoom, meiotische non-disjunctie

Q92.1

trisomie van geheel chromosoom, mosaïcisme (mitotische non-disjunctie)

Q92.2

trisomie van grootste-deel chromosoom

at

io

Q92.0

uc

duplicatie van gehele arm of meer
Q92.3

trisomie van kleinste-deel chromosoom

ed

duplicatie van minder dan gehele arm

duplicaties alleen zichtbaar in prometafase

Q92.5

duplicaties met overige herschikkingen

Fo
r

Q92.4

Q92.6

extra markerchromosomen

Q92.7

triploïdie en polyploïdie

Q92.8

totale en partiële trisomieën van autosomen, overig gespecificeerd

Q92.9

totale en partiële trisomie van autosomen, niet-gespecificeerd

Q93

monosomieën en deleties van autosomen, niet elders geclassificeerd
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monosomie van geheel chromosoom, meiotische non-disjunctie

Q93.1

monosomie van geheel chromosoom, mosaïcisme (mitotische non-disjunctie)

Q93.2

ringchromosoom of dicentrisch chromosoom

Q93.3

deletie van korte arm van chromosoom 4

on
ly

Q93.0

syndroom van Wolff-Hirschorn
Q93.4

deletie van korte arm van chromosoom 5

Q93.5

overige deleties van deel van chromosoom
syndroom van Angelman

se
s

'cri du chat'-syndroom

deleties alleen zichtbaar in prometafase

Q93.7

deleties met overige herschikkingen

Q93.8

overige gespecificeerde deleties van autosomen

Q93.9

deletie van autosomen, niet-gespecificeerd

Q95

gebalanceerde herschikkingen en structurele markers, niet elders
geclassificeerd
robertsoniaanse translocatie en gebalanceerde reciproke
translocaties en inserties

na

Inclusie:

lp

ur

po

Q93.6

gebalanceerde translocatie en insertie bij normaal individu

Q95.1

chromosoominversie bij normaal individu

Q95.2

gebalanceerde autosomale-herschikking bij individu met afwijkingen

uc

at

io

Q95.0

gebalanceerde gonosomale/autosomale-herschikking bij individu met
afwijkingen

ed

Q95.3

individuen met markerheterochromatine

Q95.5

individuen met breekbare plaats op autosoom

Q95.8

overige gespecificeerde gebalanceerde-herschikkingen en structurelemarkers

Q95.9

gebalanceerde herschikking en structurele marker, niet-gespecificeerd

Q96

syndroom van Turner
Exclusie: syndroom van Noonan (Q87.1)

Q96.0

karyotype 45,X

Fo
r

Q95.4
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karyotype 46,X iso (Xq)

Q96.2

karyotype 46,X met afwijkend geslachtschromosoom, behalve iso (Xq)

Q96.3

mosaïcisme, 45,X/46,XX of XY

Q96.4

mosaïcisme, 45,X/overige cellijn(en) met afwijkend geslachtschromosoom

Q96.8

overige gespecificeerde varianten van syndroom van Turner

Q96.9

syndroom van Turner, niet-gespecificeerd

Q97

overige geslachtschromosoomafwijkingen, vrouwelijk fenotype, niet
elders geclassificeerd
syndroom van Turner (Q96.-)

se
s

Exclusie:

on
ly

Q96.1

karyotype 47,XXX

Q97.1

vrouwelijk met meer dan drie X-chromosomen

Q97.2

mosaïcisme, cellijnen met onderling-verschillende-aantallen X-chromosomen

Q97.3

vrouwelijk met karyotype 46,XY

Q97.8

overige gespecificeerde geslachtschromosoomafwijkingen, vrouwelijk
fenotype

Q97.9

geslachtschromosoomafwijking, vrouwelijk fenotype, niet-gespecificeerd

Q98

overige geslachtschromosoomafwijkingen, mannelijk fenotype, niet
elders geclassificeerd

Q98.0

syndroom van Klinefelter karyotype 47,XXY

Q98.1

syndroom van Klinefelter, mannelijk met meer dan twee X-chromosomen

Q98.2

syndroom van Klinefelter, mannelijk met karyotype 46,XX

ed

uc

at

io

na

lp

ur

po

Q97.0

overige mannelijke-fenotypen met karyotype 46,XX

Q98.4

syndroom van Klinefelter, niet-gespecificeerd

Fo
r

Q98.3

Q98.5

karyotype 47,XYY

Q98.6

mannelijk fenotype met structureel afwijkend geslachtschromosoom

Q98.7

mannelijk fenotype met geslachtschromosoommosaïcisme

Q98.8

overige gespecificeerde geslachtschromosoomafwijkingen, mannelijk
fenotype
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Q98.9

geslachtschromosoomafwijking, mannelijk fenotype, niet-gespecificeerd

Q99

overige chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd

Q99.0

chimera 46,XX/46,XY

Q99.1

on
ly

chimera 46,XX/46,XY echte hermafrodiet
46,XX echte hermafrodiet

Q99.2

fragiele-X-chromosoom
fragiele-X-syndroom

se
s

46,XX met 'streak gonade'
46,XY met 'streak gonade'
zuivere gonadale-dysgenesie

overige gespecificeerde chromosoomafwijkingen

Q99.9

chromosoomafwijking, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

po

Q99.8

XVII.51

Fo
r
io

at

uc

ed

se
s

po

ur

lp

na

on
ly

HOOFDSTUK XVII.

XVII.52

SYMPTOMEN, AFWIJKENDE KLINISCHE BEVINDINGEN EN LABORATORIUMUITSLAGEN, NIET ELDERS
GECLASSIFICEERD (R00-R99)

Symptomen, afwijkende klinische
bevindingen en laboratoriumuitslagen,
niet elders geclassificeerd (R00-R99)

on
ly

XVIII.

Dit hoofdstuk bevat symptomen, afwijkende uitkomsten van klinische of andere
onderzoeken en onvolledig omschreven ziektebeelden, waarbij geen elders geclassificeerde
diagnose wordt vermeld.

ur

po

se
s

Symptomen die tamelijk duidelijk wijzen naar een bepaalde diagnose zijn vermeld bij een
code in een ander hoofdstuk van de classificatie. In het algemeen omvatten de codes in dit
hoofdstuk de minder goed omschreven aandoeningen en symptomen die, zolang geen
definitieve diagnose is gesteld, in gelijke mate op twee of meer ziekten of op twee of meer
orgaansystemen kunnen wijzen. Vrijwel alle categorieën in dit hoofdstuk kunnen worden
aangeduid als 'niet nader gespecificeerd', 'oorzaak onbekend' of 'voorbijgaand'. De
alfabetische lijst dient te worden geraadpleegd om vast te stellen welke symptomen in dit
hoofdstuk en welke in de overige hoofdstukken thuishoren. De subcategorieën met het
nummer .8 zijn in het algemeen bestemd voor overige relevante-symptomen, die niet elders
in de classificatie kunnen worden ondergebracht.

uc

at

io

na

lp

De aandoeningen en symptomen vermeld onder de categorieën R00-R99 omvatten:
(a) gevallen, waar geen specifiekere diagnose kan worden gesteld, zelfs niet na
onderzoek van alle gegevens, die op dit geval betrekking hebben;
(b) symptomen van voorbijgaande aard die bestonden ten tijde van het eerste
consult en waarvan de oorzaak niet kon worden vastgesteld;
(c) voorlopige diagnoses bij een patiënt die niet terugkwam voor verder
onderzoek of behandeling;
(d) gevallen die voordat de diagnose was gesteld naar elders werden verwezen
voor onderzoek of behandeling;
(e) gevallen waarbij een meer specifieke diagnose om enigerlei andere reden
niet gesteld kon worden;
(f) bepaalde symptomen, waarover aanvullende informatie wordt gegeven, die
op zichzelf belangrijke problemen zijn in de gezondheidszorg.
afwijkende bevindingen bij prenatale screening van moeder (O28)
bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode
(P00-P96)

ed

Exclusie:

Fo
r

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
R00-R09 symptomen betreffende hart en vaatstelsel en ademhalingsstelsel
R10-R19 symptomen betreffende spijsverteringsstelsel en buik
R20-R23 symptomen betreffende huid en subcutis
R25-R29 symptomen betreffende zenuwstelsel en bot-spierstelsel
R30-R39 symptomen betreffende nier en urinewegen
R40-R46 symptomen betreffende cognitie, perceptie, emotionele toestand en gedrag
R47-R49 symptomen betreffende spraakvermogen en stem
R50-R69 algemene symptomen
R70-R79 afwijkende bevindingen bij onderzoek van bloed,
zonder diagnose

XVIII.1
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afwijkingen van hartslag
Exclusie:

tachycardie, niet-gespecificeerd

lp

sinoauriculaire tachycardie NNO
sinustachycardie NNO
snelle hartslag
R00.1

po

R00.0

gespecificeerde aritmieën (I47-I49)
ontstaan in perinatale periode (P29.1)

ur

R00

se
s

symptomen betreffende hart en vaatstelsel en
ademhalingsstelsel
(R00-R09)

on
ly

R80-R82 afwijkende bevindingen bij onderzoek van urine,
zonder diagnose
R83-R89 afwijkende bevindingen bij onderzoek van overige lichaamsvloeistoffen, stoffen
en weefsels, zonder diagnose
R90-R94 afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming
en bij functieonderzoek, zonder diagnose
R95-R99 onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van sterfte

bradycardie, niet-gespecificeerd

palpitaties

at

R00.2

io

na

sinoatriale bradycardie
sinusbradycardie
trage hartslag
vagale bradycardie
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX indien
geneesmiddel oorzaak is, om geneesmiddel aan te geven

bewust opmerken van hartslag
pulsloze elektrische activiteit, niet elders geclassificeerd

uc

R00.3

Exclusie:

hartstilstand (I46.-)

overige en niet-gespecificeerde afwijkingen van hartslag

R01

hartgeruisen en overige geluiden van cardiale oorsprong
Exclusie: ontstaan in perinatale periode (P29.8)

Fo
r

ed

R00.8

R01.0

R01.1

goedaardige en onschuldige hartgeruisen
functioneel hartgeruis
hartgeruis, niet-gespecificeerd
systolisch geruis NNO

R01.2

overige geluiden van cardiale oorsprong
hartdemping, vergroot of verkleind
precordiaal wrijfgeruis
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R02

gangreen, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

on
ly

gangreen bij:
• atherosclerose (I70.2)
• diabetes mellitus (E10-E14 met gemeenschappelijk vierde-teken .5)
• overige perifere vaatziekten (I73)
gangreen van bepaalde lokalisaties - zie Alfabetische lijst
gasgangreen (A48.0)
pyoderma gangraenosum (L88)

meting van verhoogde of verlaagde bloeddruk zonder diagnose

R03.0

meting van verhoogde bloeddruk zonder diagnose van hypertensie

se
s

R03

Deze code wordt gebruikt om een episode van verhoogde bloeddruk vast te leggen
bij een patiënt, bij wie de diagnose hypertensie niet expliciet is gesteld, of indien het
een toevallige en op-zichzelf-staande-bevinding betreft

po

niet-specifieke meting van verlaagde bloeddruk
Exclusie:

hypotensie (I95)
hypotensie, neurogeen orthostatisch (G23.8)
hypotensiesyndroom bij zwangere (O26.5)

bloeding uit luchtwegen

R04.0

epistaxis

R04.1

na

bloeding uit neus
bloedneus
bloeding uit keel
Exclusie:

hemoptoë (R04.2)

io

R04.2

lp

R04

ur

R03.1

hemoptoë

bloeding uit overige lokalisaties in luchtwegen

uc

R04.8

at

bloed ophoesten
bloedbijmenging bij sputum

ed

longbloeding NNO
Exclusie: perinatale longbloeding (P26)

bloeding uit luchtwegen, niet-gespecificeerd

R05

hoesten
Exclusie:

Fo
r

R04.9

R06

bloed ophoesten (R04.2)
psychogeen hoesten (F45.3)

afwijkingen van ademhaling
Exclusie: ademhalingsstilstand (R09.2)
respiratoire insufficiëntie (J96)
respiratoire insufficiëntie, pasgeborene (P28.5)
'respiratory distress (syndrome)' bij:
• pasgeborene (P22)
• volwassene (J80)
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R06.0

dyspneu
kortademigheid
orthopneu
Exclusie: voorbijgaand tachypneu van pasgeborene (P22.1)
Exclusie:

congenitale larynxstridor (P28.8)
laryngismus (stridulus) (J38.5)

R06.2

wheezing

R06.3

ademhaling met abnormale periodiciteit
Cheyne-Stokes ademhaling
hyperventilatie
Exclusie:

R06.5

psychogene hyperventilatie (F45.3)

mondademhaling
snurken
Exclusie:

ur

R06.6

droge mond NNO (R68.2)

po

R06.4

on
ly

stridor

se
s

R06.1

hikken
Exclusie:

lp

psychogeen hikken (F45.3)

niezen

R06.8

overige en niet-gespecificeerde afwijkingen van ademhaling

na

R06.7

pijn in keel en borst

ed

R07

uc

at

io

apneu NNO
breath holding (spells)
naar adem snakken
zuchten
Exclusie: apneu (bij):
• pasgeborene (P28.4)
• slaap (G47.3)
• slaap, pasgeborene (P28.3)

Fo
r

Exclusie:

dysfagie (R13)
epidemische myalgie (B33.0)
keelpijn (acuut) NNO (J02.9)
pijn in:
• hals (M54.2)
• mamma (N64.4)

R07.0

pijn in keel

R07.1

pijn op borst bij ademhaling
pijnlijke ademhaling
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R07.2

precordiale pijn

R07.3

overige pijn op borst
pijn voorste thoraxwand NNO
pijn op borst, niet-gespecificeerd

R09

overige symptomen betreffende hart en vaatstelsel en ademhalingsstelsel

R09.0

respiratoire insufficiëntie (J96)
respiratoire insufficiëntie, pasgeborene (P28.5)
'respiratory distress (syndrome)' bij:
• pasgeborene (P22)
• volwassene (J80)

asfyxie
asfyxie (door)(bij):
• corpus alienum in luchtwegen (T17)
• geboorte (P21)
• intra-uterien (P20)
• koolmonoxide (T58)
• traumatisch (T71)

pleuritis
Exclusie:

pleuritis met vochtophoping (J90)

ademhalingsstilstand

na

R09.2

lp

R09.1

ur

po

Exclusie:

se
s

Exclusie:

on
ly

R07.4

cardiorespiratoire insufficiëntie
afwijkend sputum

io

R09.3

uc

at

afwijkende:
• geur
(van) sputum
• hoeveelheid
• kleur
overvloedig
Exclusie: bloedbijmenging bij sputum (R04.2)

overige gespecificeerde symptomen betreffende hart en vaatstelsel en
ademhalingsstelsel

Fo
r

ed

R09.8

afwijkende percussie
wrijfgeruis
tympanie
geruis (arterieel)
rhonchi
zwakke pols

van thorax
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pijn in buik en bekken
Exclusie:

po

R10.0

flatulentie en verwante aandoeningen (R14)
nierkoliek (N23)
rugpijn (M54)

acute buik

ur

R10

darmobstructie (K56)
darmobstructie, pasgeborene (P76.-)
gastro-intestinale bloeding (K92.0-K92.2)
gastro-intestinale bloeding, pasgeborene (P54.0-P54.3)
pylorospasme (K31.3)
pylorospasme congenitaal of van zuigeling (Q40.0)
symptomen betreffende nier en urinewegen (R30-R39)
symptomen verwijzend naar geslachtsorganen:
• mannelijk (N48-N50)
• vrouwelijk (N94)

se
s

Exclusie:

on
ly

symptomen betreffende spijsverteringsstelsel en buik
(R10-R19)

ernstige buikpijn (gegeneraliseerd)(gelokaliseerd)(met défense musculaire)
pijn gelokaliseerd in bovenbuik

na

dyspepsie NNO
pijn in epigastrio

lp

R10.1

pijn in bekken en perineum

R10.3

pijn gelokaliseerd in overige delen van onderbuik

R10.4

overige en niet-gespecificeerde buikpijn

at

io

R10.2

misselijkheid en braken

ed

R11

uc

gevoelige buik NNO
koliek:
• NNO
• bij kind

Fo
r

Exclusie:

R12

XVIII.6

braken (van):
• na gastro-intestinale chirurgie (K91.0)
• overvloedig, tijdens zwangerschap (O21.-)
• pasgeborene (P92.0)
• psychogeen (F50.5)
haematemesis (K92.0)
haematemesis, neonataal (P54.0)

zuurbranden [pyrosis]
Exclusie: dyspepsie:
• functioneel(K30)
• NNO(R10.1)
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R13

dysfagie
slikproblemen
flatulentie en verwante aandoeningen
meteorisme
opgeblazen buik
opgezette buik (door gassen)
oprisping of 'boeren' [ructus]
tympanie (abdominaal)(intestinaal)
Exclusie: psychogene aerofagie (F45.3)

R15

incontinentie voor feces
encopresis NNO
Exclusie: van niet-organische oorsprong (F98.1)

R16

hepatomegalie en splenomegalie, niet elders geclassificeerd

R16.0

hepatomegalie, niet elders geclassificeerd

po

se
s

on
ly

R14

R16.1

ur

hepatomegalie NNO

splenomegalie, niet elders geclassificeerd

R16.2

lp

splenomegalie NNO

hepatomegalie met splenomegalie, niet elders geclassificeerd

na

hepatosplenomegalie NNO

hyperbillirubinemie, met of zonder geelzucht, niet elders
geclassificeerd
Exclusie: geelzucht van pasgeborene (P55.-, P57-P59)

R17.0

hyperbilirubinemie met vermelde geelzucht, niet elders geclassificeerd

at

io

R17

geelzucht NNO

hyperbilirubinemie zonder vermelde geelzucht, niet elders geclassificeerd

uc

R17.9

hyperbilirubinemie NNO

ascites

ed

R18

vocht in vrije buikholte

Fo
r

R19

R19.0

overige symptomen betreffende spijsverteringsstelsel en buik
Exclusie:

acute buik (R10.0)

zwelling, massa of knobbel in buik of bekken
diffuse of gegeneraliseerde zwelling of massa:
• bekken NNO
• intra-abdominaal NNO
• umbilicaal
Exclusie: ascites (R18)
opgezette buik (door gassen) (R14)
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R19.1

afwijkende darmgeruisen
afwezige darmgeruisen
hyperactieve darmgeruisen

R19.2

zichtbare peristaltiek

défense musculaire
Exclusie:

verandering in defecatiepatroon
Exclusie:

R19.5

constipatie (K59.0)
functionele diarree (K59.1)

se
s

R19.4

met ernstige buikpijn (R10.0)

overige afwijkingen van feces

ur

afwijkende kleur van ontlasting
grote-hoeveelheden ontlasting
occult bloed in ontlasting
slijm in ontlasting
Exclusie: melena (K92.1)
melena, neonataal (P54.1)

po

R19.3

on
ly

hyperperistaltiek

foetor ex ore

R19.8

overige gespecificeerde symptomen betreffende spijsverteringsstelsel en
buik

na

lp

R19.6

io

symptomen betreffende huid en subcutis
(R20-R23)
sensibiliteitsstoornissen van huid
Exclusie: dissociatieve anesthesie en verlies van zintuiglijke waarneming
(F44.6)
psychogene stoornissen (F45.8)

uc

at

R20

anesthesie van huid

R20.1

hypesthesie van huid

R20.2

paresthesie van huid

Fo
r

ed

R20.0

prikkelend gevoel
speldenprikken
tintelen
Exclusie: acroparesthesie (I73.8)

R20.3

hyperesthesie

R20.8

overige en niet-gespecificeerde sensibiliteitsstoornissen van huid

R21

vluchtig exantheem en overige niet-specifieke erupties
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R22

gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel van huid en subcutis
Inclusie:
Exclusie:

se
s

on
ly

subcutane noduli (gelokaliseerd)(oppervlakkig)
afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming (R90-R93)
gelokaliseerde adipositas (E65)
massa en knobbel:
• buik of bekken (R19.0)
• mamma (N63)
oedeem (R60.-)
vergrote lymfeklieren (R59.-)
zwelling (van):
• buik of bekken (R19.0)
• gewricht (M25.4)

gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel, hoofd

R22.1

gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel, hals

R22.2

gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel, romp

R22.3

gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel, bovenste extremiteit

R22.4

gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel, onderste extremiteit

R22.7

gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel, multipele lokalisaties

R22.9

gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel, niet-gespecificeerd

R23

overige veranderingen van huid

R23.0

cyanose

bleke huid

uc

R23.1

acrocyanose (I73.8)
cyanotische aanvallen van pasgeborene (P28.2)

at

Exclusie:

io

na

lp

ur

po

R22.0

klamme huid

opvliegingen [flushes]

ed

R23.2

overmatig blozen
Exclusie: problemen van menopauze en vrouwelijk climacterium (N95.1)

Fo
r

R23.3

R23.4

spontane-ecchymosen
petechiën
Exclusie:

ecchymosen bij foetus en pasgeborene (P54.5)
purpura (D69)

veranderingen van huidstructuur
afschilfering
schubvorming
van huid
verdikking
Exclusie: verdikking van epidermis NNO (L85.9)
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R23.8

overige en niet-gespecificeerde veranderingen van huid

afwijkende onwillekeurige-bewegingen
Exclusie:

R25.0

afwijkende hoofdbewegingen

R25.1

tremor, niet-gespecificeerd
Exclusie:

chorea NNO (G25.5)
tremor:
• essentieel (G25.0)
• hysterisch (F44.4)
• intentie (G25.2)

Exclusie:

carpopedaal spasme (R29.0)
infantiele spasmen (G40.4)

lp

R25.3

ur

kramp en spasme

fasciculatie
schokken NNO

na

R25.2

se
s

specifieke bewegingsstoornissen (G20-G26)
stereotype bewegingsstoornissen (F98.4)
ticstoornissen (F95.-)

po

R25

on
ly

symptomen betreffende zenuwstelsel en bot-spierstelsel
(R25-R29)

overige en niet-gespecificeerde afwijkende onwillekeurige-bewegingen

R26

afwijkingen van gang en beweging
Exclusie: ataxie:
• NNO (R27.0)
• hereditair (G11)
• locomotoor (syfilitisch) (A52.1)
immobiliteitssyndroom (paraplegisch) (M62.3)

uc

at

io

R25.8

atactische gang

ed

R26.0

wankelende gang

Fo
r

R26.1

paralytische gang
spastische gang

R26.2

loopmoeilijkheden, niet elders geclassificeerd

R26.3

immobiliteit
bedgebonden
rolstoelgebonden

R26.8

overige en niet-gespecificeerde afwijkingen van gang en beweging
onvast op benen staan NNO
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R27

overig gebrek aan coördinatie
Exclusie:

atactische gang (R26.0)
hereditaire ataxie (G11)
duizeligheid NNO (R42)

ataxie, niet-gespecificeerd

R27.8

overig en niet-gespecificeerd gebrek aan coördinatie

R29

overige symptomen betreffende zenuwstelsel en bot-spierstelsel

R29.0

tetanie

meningisme

R29.2

afwijkende reflex

afwijkende houding

R29.4

klikkende heup

io

congenitale misvormingen van heup (Q65)

neiging tot vallen, niet elders geclassificeerd

at

R29.6

na

R29.3

Exclusie:

se
s

afwijkende pupilreflex (H57.0)
hyperactieve braakreflex (J39.2)
vasovagale reactie of syncope (R55)

lp

Exclusie:

po

R29.1

ur

carpopedaal spasme
Exclusie: tetanie:
• bijschildklier (E20.9)
• hysterisch (F44.5)
• neonataal (P71.3)
• postthyroïdectomie (E89.2)

on
ly

R27.0

ed

uc

neiging tot vallen samenhangend met hoge leeftijd of andere onduidelijkegezondheidsproblemen
Exclusie: duizeligheid en draaierigheid (R42)
loopmoeilijkheden, niet elders geclassificeerd (R26.2)
ongeval NNO (X59)
syncope en collaps (R55)
vallen als oorzaak van letsel (W00-W19)
vallen ten gevolge van elders geclassificeerde ziekten

Fo
r

R29.8

overige en niet-gespecificeerde symptomen betreffende zenuwstelsel en botspierstelsel

symptomen betreffende nier en urinewegen
(R30-R39)
R30

pijn verband houdend met mictie
Exclusie:

psychogene pijn (F45.3)
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R30.0

dysurie
strangurie

R30.1

tenesmus blaas

R30.9

pijnlijke mictie, niet-gespecificeerd
pijnlijke urinelozing NNO

R31

niet-gespecificeerde hematurie
recidiverende of persisterende hematurie (N02)

se
s

Exclusie:

on
ly

tenesmus vesicaal

niet-gespecificeerde urine-incontinentie
enuresis NNO
Exclusie: niet-organische enuresis (F98.0)
stress-incontinentie en overige gespecificeerde urine-incontinentie
(N39.3-N39.4)

R33

retentie van urine

R34

anurie en oligurie

ur

als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.4)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O26.8, O90.4)

R35

na

lp

Exclusie:

po

R32

polyurie

at

io

frequente mictie
nycturie
Exclusie: psychogene polyurie (F45.3)

overige symptomen betreffende nier en urinewegen

ed

R39

urethra afscheiding
afscheiding uit penis
urethrorroe

uc

R36

extravasatie van urine

R39.1

overige mictiestoornissen

Fo
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R39.0

R39.2

R39.8

XVIII.12

gespleten straal
hesitatie
zwakke straal
extrarenale uremie
prerenale uremie
overige en niet-gespecificeerde symptomen betreffende nier en urinewegen
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symptomen betreffende cognitie, perceptie, emotionele
toestand en gedrag
(R40-R46)
somnolentie, stupor en coma
Exclusie:

R40.0

coma:
• diabetisch (E10-E14 met gemeenschappelijk vierde-teken .0)
• hepatisch (K72.-)
• hypoglykemisch (niet-diabetisch) (E15)
• neonataal (P91.5)
• uremisch (N19.-)

se
s

R40

indien deel uitmakend van beeld van psychische stoornis (F00-F99)

on
ly

Exclusie:

somnolentie

stupor

coma, niet-gespecificeerd

na

R40.2

stupor:
• depressief (F31-F33)
• dissociatief (F44.2)
• katatoon (F20.2)
• manisch (F30.2)

lp

subcoma
Exclusie:

ur

R40.1

po

sufheid

bewusteloosheid NNO

overige symptomen betreffende cognitieve functies en bewustzijn
Exclusie: dissociatieve stoornissen [conversiestoornissen] (F44.-)

R41.0

desoriëntatie, niet-gespecificeerd

at

io

R41

uc

verwardheid NNO
Exclusie: psychogene desoriëntatie (F44.8)

anterograde amnesie

ed

R41.1

retrograde amnesie

R41.3

overige amnesie

Fo
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R41.2

R41.8

amnesie NNO
Exclusie: amnestisch syndroom:
• door gebruik van psychoactieve stoffen (F10-F19 met
gemeenschappelijk-vierde teken .6)
• organisch (F04)
voorbijgaande globale amnesie (G45.4)
overige en niet-gespecificeerde symptomen betreffende cognitieve functies
en bewustzijn
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R42

duizeligheid en draaierigheid
duizeligheid NNO
licht in hoofd
Exclusie: vertigosyndromen (H81)
stoornissen van reuk- en smaakzin

R43.0

anosmie

R43.1

parosmie

R43.2

parageusie

R43.8

overige en niet-gespecificeerde stoornissen van reuk- en smaakzin
gecombineerde stoornis van reuk- en smaakzin

se
s

on
ly

R43

overige symptomen betreffende algemene gewaarwordingen en
perceptie
Exclusie: sensibiliteitsstoornissen van huid (R20)

R44.0

akoestische hallucinaties

R44.1

visuele hallucinaties

R44.2

overige gespecificeerde hallucinaties

R44.3

hallucinaties, niet-gespecificeerd

R44.8

overige en niet-gespecificeerde symptomen betreffende algemene
gewaarwordingen en perceptie

R45

symptomen betreffende emotionele toestand

R45.0

nervositeit

at

io

na

lp

ur

po

R44

uc

nerveuze spanning

rusteloosheid en agitatie

ed

R45.1
R45.2

zich ongelukkig voelen
zich zorgen maken

afstomping en apathie

R45.4

geprikkeldheid en woede

R45.5

vijandigheid

R45.6

lichamelijk geweld

R45.7

toestand van emotionele shock en stress, niet-gespecificeerd

Fo
r

R45.3
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GECLASSIFICEERD (R00-R99)
R45.8

overige symptomen betreffende emotionele toestand
suïcidale neiging
Exclusie: symptomen als onderdeel van psychische stoornis (F00-F99)

symptomen betreffende uiterlijk en gedrag

R46.0

zeer geringe persoonlijke-hygiëne

R46.1

bizar voorkomen

R46.2

vreemd en onverklaarbaar gedrag

R46.3

hyperactiviteit

R46.4

traagheid en gebrekkige ontvankelijkheid
stupor (R40.1)

se
s

Exclusie:

on
ly

R46

achterdochtigheid en uitgesproken ontwijkend gedrag

R46.6

overmatige bezorgdheid en preoccupatie met zorgwekkende gebeurtenissen

R46.7

breedsprakigheid en vertellen van bijkomstige details die reden voor contact
maskeren

R46.8

overige symptomen betreffende uiterlijk en gedrag

na

zelfverwaarlozing NNO
onvoldoende inname van voedsel en vocht (door zelfverwaarlozing)
(R63.6)

io

Inclusie:
Exclusie:

lp

ur

po

R46.5

at

symptomen betreffende spraakvermogen en stem
(R47-R49)
spraakstoornissen, niet elders geclassificeerd

uc

R47

ed

Exclusie:

Fo
r

R47.0

autisme (F84.0-F84.1)
hortende spraak (F98.6)
specifieke spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (F80.-)
stotteren [stamelen] (F98.5)

dysfasie en afasie
Exclusie:

progressieve geïsoleerde-afasie (G31.0)

R47.1

dysartrie en anartrie

R47.8

overige en niet-gespecificeerde spraakstoornissen

R48

dyslexie en overige disfuncties van symboolhantering, niet elders
geclassificeerd
Exclusie:

specifieke ontwikkelingsstoornissen van schoolvaardigheden
(F81.-)

XVIII.15

HOOFDSTUK XVIII.
dyslexie en alexie

R48.1

agnosie

R48.2

apraxie

R48.8

overige en niet-gespecificeerde disfuncties van symboolhantering

on
ly

R48.0

acalculie
agrafie

stemaandoeningen
Exclusie:

R49.0

psychogene stemaandoening (F44.4)

dysfonie

R49.1

afonie
verlies van stem

po

heesheid

se
s

R49

hypernasale en hyponasale stem

R49.8

overige en niet-gespecificeerde stemaandoeningen

na

algemene symptomen
(R50-R69)

lp

verandering van stem NNO

ur

R49.2

koorts door overige en onbekende oorzaken
Exclusie: koorts door onbekende oorzaak (tijdens)(bij):
• bevalling (O75.2)
• pasgeborene (P81.9)
kraamvrouwenkoorts NNO (O86.4)

uc

at

io

R50

R50.2

koorts door geneesmiddelen

ed

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven

Fo
r

R50.8

R50.9

XVIII.16

overige gespecificeerde vormen van koorts
aanhoudende koorts
koorts met koude rillingen
koortsrillingen

koorts, niet-gespecificeerd
hyperthermie NNO
pyrexie NNO
Exclusie: maligne hyperthermie als gevolg van anesthesie (T88.3)

SYMPTOMEN, AFWIJKENDE KLINISCHE BEVINDINGEN EN LABORATORIUMUITSLAGEN, NIET ELDERS
GECLASSIFICEERD (R00-R99)

R51

hoofdpijn

on
ly

aangezichtspijn NNO
Exclusie: atypische aangezichtspijn (G50.1)
migraine en overige hoofdpijnsyndromen (G43-G44)
trigeminusneuralgie (G50.0)
pijn, niet elders geclassificeerd
Inclusie: pijn niet herleidbaar tot enig orgaan of lichaamsregio
Exclusie: chronische pijn-persoonlijkheidssyndroom (F62.8)
hoofdpijn (R51)
nierkoliek (N23)
pijn (in):
• bekken en perineum (R10.2)
• borst (R07.1-R07.4)
• buik (R10)
• extremiteit (M79.6)
• gewricht (M25.5)
• keel (R07.0)
• lumbale regio (M54.5)
• mamma (N64.4)
• oog (H57.1)
• oor (H92.0)
• psychogeen (F45.4)
• rug (M54.9)
• schouder (M25.5)
• tand (K08.8)
• tong (K14.6)
• wervelkolom (M54)

R52.0

acute pijn

R52.1

chronische onbehandelbare-pijn

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

R52

overige chronische pijn

R52.9

pijn, niet-gespecificeerd

ed

R52.2

Fo
r

gegeneraliseerde pijn NNO

XVIII.17
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malaise en vermoeidheid

R54

lp

ur

po

se
s

algehele lichamelijke uitputting
asthenie NNO
lethargie
vermoeidheid
zwakte:
• NNO
• chronisch
Exclusie: uitputting en vermoeidheid (door)(bij):
• blootstelling (T73.2)
• hitte (T67)
• neurasthenie (F48.0)
• overmatig inspanning (T73.3)
• seniele asthenie (R54)
• slagveld (F43.0)
• zwangerschap (O26.8)
vermoeidheidssyndroom (F48.0)
vermoeidheidssyndroom na virusinfectie (G93.3)
zwakte:
• congenitaal (P96.9)
• seniel (R54)

on
ly

R53

seniliteit

io

na

hoge leeftijd
zonder vermelding van psychose
ouder worden
seniele:
• asthenie
• zwakte
Exclusie: seniele psychose (F03)
syncope en collaps
blackout
flauwvallen
Exclusie: aanval van Adams-Stokes (I45.9)
bewusteloosheid NNO (R40.2)
neurocirculatoire asthenie (F45.3)
orthostatische hypotensie (I95.1)
orthostatische hypotensie, neurogene (G23.8)
shock:
• NNO (R57.9)
• als complicatie van of volgend op:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00O07, O08.3)
• bevalling (O75.1)
• cardiogeen (R57.0)
• postoperatief (T81.1)
syncope:
• hitte (T67.1)
• psychogeen (F48.8)
• sinus caroticus (G90.0)

Fo
r

ed

uc

at

R55
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convulsies, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

convulsies en stuipen (bij):
• dissociatief (F44.5)
• epilepsie (G40-G41)
• pasgeborene (P90)

R56.0

koortsstuipen

R56.8

overige en niet-gespecificeerde convulsies

on
ly

R56

R57

se
s

aanval (convulsief) NNO
toeval NNO

shock, niet elders geclassificeerd

shock (door):
• als complicatie van of volgend op abortus, ectopische
zwangerschap of molazwangerschap (O00-O07, O08.3)
• anafylactisch (door):
• NNO (T78.2)
• ongewenste reactie op voedsel (T78.0)
• serum (T80.5)
• anesthesie (T88.2)
• bliksem (T75.0)
• elektrisch (T75.4)
• obstetrisch (O75.1)
• postoperatief (T81.1)
• psychisch (F43.0)
• traumatisch (T79.4)
toxische-shocksyndroom (A48.3)

io

na

lp

ur

po

Exclusie:

cardiogene shock

R57.1

hypovolemische shock

R57.2

septische shock

R57.8

overige gespecificeerde vormen van shock

ed

uc

at

R57.0

endotoxische shock

R57.9

shock, niet-gespecificeerd

Fo
r

perifeer-circulatoire insufficiëntie NNO

R58

bloeding, niet elders geclassificeerd
bloeding NNO

R59

vergrote lymfeklieren
Inclusie: opgezette klieren
Exclusie: lymfadenitis:
• NNO (I88.9)
• acuut (L04.-)
• chronisch (I88.1)
• mesenteriaal (acuut)(chronisch) (I88.0)
XVIII.19

HOOFDSTUK XVIII.
R59.0

gelokaliseerde vergrote-lymfeklieren

R59.1

gegeneraliseerde vergrote-lymfeklieren

R59.9

vergrote lymfeklieren, niet-gespecificeerd

R60

oedeem, niet elders geclassificeerd
ascites (R18)
hydrops foetalis NNO (P83.2)
hydrothorax (J94.8)
oedeem (van):
• angioneurotisch (T78.3)
• cerebraal (G93.6)
• cerebraal door geboortetrauma (P11.0)
• farynx (J39.2)
• hereditair (Q82.0)
• larynx (J38.4)
• longen (J81)
• nasofarynx (J39.2)
• ondervoeding (E40-E46)
• pasgeborene (P83.3)
• zwangerschap (O12.0)

na

lp

ur

po

se
s

Exclusie:

on
ly

lymfadenopathie NNO
Exclusie: HIV-ziekte leidend tot (persisterende) gegeneraliseerde
lymfadenopathie (B23.1)

gelokaliseerd oedeem

R60.1

gegeneraliseerd oedeem

R60.9

oedeem, niet-gespecificeerd

at

io

R60.0

vochtretentie NNO

hyperhidrosis

uc

R61

bromhidrosis (L75.0)
chromhidrosis (L75.1)

ed

Exclusie:

gelokaliseerde hyperhidrosis

R61.1

gegeneraliseerde hyperhidrosis

Fo
r

R61.0

R61.9

R62

XVIII.20

hyperhidrosis, niet-gespecificeerd
nachtzweten
overmatig transpireren

achterstand in normale fysiologische-ontwikkeling
Exclusie: vertraagde puberteit (E30.0)

SYMPTOMEN, AFWIJKENDE KLINISCHE BEVINDINGEN EN LABORATORIUMUITSLAGEN, NIET ELDERS
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R62.0

vertraagd bereiken van 'mijlpalen' in ontwikkeling

R62.8

on
ly

late:
• loper
• prater
vertraagd bereiken van fysiologisch ontwikkelingsstadium
overige gespecificeerde achterstand in normale fysiologische-ontwikkeling

se
s

infantilisme NNO
lichamelijke achterstand
niet gedijen (bij kind) NNO
ontbreken van groei
uitblijven van gewichtstoename
Exclusie: HIV-ziekte leidend tot niet gedijen (B22.2)
lichamelijke achterstand door ondervoeding (E45)
niet gedijen bij volwassene (R64)

achterstand in normale fysiologische-ontwikkeling, niet-gespecificeerd

R63

symptomen betreffende voedsel- en vochtinname
Exclusie: bulimia NNO (F50.2)
eetstoornissen van niet-organische oorsprong (F50.-)
ondervoeding (E40-E46)

R63.0

anorexie

lp

ur

po

R62.9

polydipsie

io

R63.1

na

verlies van eetlust
Exclusie: anorexia nervosa (F50.0)
eetlustverlies van niet-organische oorsprong (F50.8)

overmatige dorst
polyfagie

at

R63.2

uc

overmatig eten
overvoeding NNO

R63.3

voedingsmoeilijkheden en slechte voedingsbegeleiding

ed

voedingsprobleem NNO
Exclusie: voedingsproblemen bij pasgeborene (P92.-)
eetstoornis van niet-organische oorsprong bij kind (F98.2)

Fo
r

R63.4
R63.5

R63.6

abnormaal gewichtsverlies
abnormale gewichtstoename
Exclusie:

excessieve gewichtstoename tijdens zwangerschap (O26.0)
vetzucht (E66.-)

onvoldoende inname van voedsel en vocht
onvoldoende inname van voedsel en vocht (door zelfverwaarlozing)
Exclusie: dorst door gebrek aan water (X54)
verhongering door gebrek aan voedsel (X53)
zelfverwaarlozing NNO (R46.8)

XVIII.21
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overige symptomen betreffende voedsel- en vochtinname

R64

cachexie
niet gedijen bij volwassene
Exclusie: HIV-ziekte leidend tot gewichtsverliessyndroom (B22.2)
maligne cachexie (C80.-)
seniele cachexie (R54)
voedingsmarasmus (E41)

R65

systemisch inflammatoir-responssyndroom
Aanwijzing: Voor morbiditeit: deze categorie mag nooit worden gebruikt voor
enkelvoudige codering. Ze behoort te worden gebruikt bij
multipele codering om deze aandoening te geven als gevolg van
andere aandoeningen. Een code uit een ander hoofdstuk behoort
eerst te worden toegekend als oorzaak of onderliggende ziekte.
Voor mortaliteit: zie de instructies in Deel 2.

R65.0

systemisch inflammatoir-responssyndroom van infectieuze oorsprong,
zonder orgaanfalen

R65.1

systemisch inflammatoir-responssyndroom van infectieuze oorsprong, met
orgaanfalen

lp

ur

po

se
s

on
ly

R63.8

ernstige sepsis

systemisch inflammatoir-responssyndroom van niet-infectieuze oorsprong,
zonder orgaanfalen

R65.3

systemisch inflammatoir-responssyndroom van niet-infectieuze oorsprong,
met orgaanfalen

R65.9

systemisch inflammatoir-responssyndroom, niet-gespecificeerd

R68

overige algemene-symptomen

uc

at

io

na

R65.2

R68.0

hypothermie, niet verband houdend met lage omgevingstemperatuur

ed

Exclusie:

Fo
r

R68.1

R68.2

niet-specifieke symptomen typisch voor kinderleeftijd
overmatig huilen van kind
prikkelbaar kind
Exclusie: cerebrale overprikkelbaarheid van pasgeborene (P91.3)
tanddoorbraaksyndroom (K00.7)
droge mond, niet-gespecificeerd
Exclusie:

XVIII.22

hypothermie (ten gevolge van):
• NNO (door ongeval) (T68)
• anesthesie (T88.5)
• lage omgevingstemperatuur (T68)
• van pasgeborene (P80)

droge mond door:
• dehydratie (E86)
• siccasyndroom [Sjögren] (M35.0)
hyposecretie van speekselklier (K11.7)

SYMPTOMEN, AFWIJKENDE KLINISCHE BEVINDINGEN EN LABORATORIUMUITSLAGEN, NIET ELDERS
GECLASSIFICEERD (R00-R99)
R68.3

trommelstokvingers

R68.8

overige gespecificeerde algemene-symptomen

R69

onbekende en niet-gespecificeerde oorzaken van ziekte

on
ly

horlogeglasnagels
Exclusie: congenitale trommelstokvinger (Q68.1)
congenitale horlogeglasnagel (Q84.6)

se
s

niet-gediagnosticeerde ziekte, niet-gespecificeerd naar lokalisatie of betrokken
orgaansysteem
ziekte NNO

afwijkingen (van)(bij):
• bloedplaatjes en trombocyten (D69)
• coagulatie (D65-D68)
• lipiden (E78.-)
• prenatale screening van moeder (O28)
• witte bloedcellen elders geclassificeerd (D70-D72)
afwijkende diagnostische-bevindingen elders geclassificeerd - zie Alfabetische lijst
hemorragische en hematologische aandoeningen van foetus en pasgeborene
(P50-P61)

na

lp

ur

Exclusie:

po

afwijkende bevindingen bij onderzoek van bloed,
zonder diagnose
(R70-R79)

verhoogde bezinkingssnelheid van erytrocyten en afwijking van
plasmaviscositeit

R70.0

verhoogde bezinkingssnelheid van erytrocyten [BSE]

R70.1

afwijkende plasmaviscositeit

at

uc

afwijking van rode bloedcellen
afwijkende rode-cel:
• morfologie NNO
• volume NNO
anisocytose
poikilocytose
Exclusie: anemieën (D50-D64)
polycytemie:
• benigne (familiaal) (D75.0)
• NNO (D75.1)
• secundair (D75.1)
polycythaemia neonatorum (P61.1)
polycythaemia vera (D45)

Fo
r

ed

R71

io

R70

R72

afwijking van witte bloedcellen, niet elders geclassificeerd
afwijkende leukocytendifferentiatie NNO
Exclusie: leukocytose (D72.8)
XVIII.23
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verhoogde glucosespiegel in bloed
Exclusie:

R73.0

diabetes mellitus (E10-E14)
diabetes mellitus tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed (O24.-)
hypo-insulinemie na operatie (E89.1)
neonatale aandoeningen (P70.0-P70.2)

on
ly

R73

gestoorde glucosetolerantietest [GTT]

se
s

diabetes:
• chemisch
• latent
gestoorde glucosetolerantie
prediabetes
hyperglykemie, niet-gespecificeerd

R74

afwijkende enzymspiegels in serum

R74.0

verhoging van transaminase- en lactaat-dehydrogenasespiegel [LDHspiegel]

R74.8

overige gespecificeerde afwijkende-enzymspiegels in serum

na

lp

afwijkende spiegel van:
• alkalische fosfatase
• amylase
• lipase [triacylglycerol-lipase]
• zure fosfatase

ur

po

R73.9

afwijkende enzymspiegel in serum, niet-gespecificeerd

R75

in laboratorium aangetoonde aanwezigheid van humaan
immunodeficiëntievirus [HIV]

io

R74.9

ed

uc

at

niet-overtuigende HIV-testuitslag bij kinderen
Exclusie: asymptomatische infectie met humaan immunodeficiëntievirus
[HIV] (Z21)
ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] (B20-B24)
ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] die
zwangerschap, bevalling en kraambed compliceert (O98.7)

overige afwijkende immunologische bevindingen in serum

R76.0

verhoogde antistoftiter

Fo
r

R76

R76.1

Exclusie:

iso-immunisatie tijdens zwangerschap (O36.0-O36.1)
iso-immunisatie tijdens zwangerschap met gevolgen voor foetus of
pasgeborene (P55.-)

afwijkende reactie op tuberculinetest
afwijkende reactie op Mantouxtest

R76.2

serologische test, vals-positief, voor syfilis
vals-positieve reactie van Wassermann

XVIII.24
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R76.8

overige gespecificeerde afwijkende immunologische bevindingen
in serum
verhoogde immunoglobulinespiegel NNO
afwijkende immunologische bevinding in serum, niet-gespecificeerd

R77

overige afwijkingen van plasmaproteïnen

stofwisselingsstoornissen van plasmaproteïne (E88.0)

R77.0

afwijking van albumine

R77.1

afwijking van globuline

se
s

Exclusie:

on
ly

R76.9

hyperglobulinemie NNO
afwijking van alfa-foetoproteïne

R77.8

overige gespecificeerde afwijkingen van plasmaproteïnen

R77.9

afwijking van plasmaproteïne, niet-gespecificeerd

R78

aantreffen van geneesmiddelen en overige stoffen, normaal niet in bloed
voorkomend

aantreffen van alcohol in bloed

na

R78.0

psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van
psychoactieve stoffen (F10-F19)

lp

Exclusie:

ur

po

R77.2

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code voor uitwendige oorzaak (Y90),
voor detail aangaande alcoholpromillage
aantreffen van opiaten in bloed

R78.2

aantreffen van cocaïne in bloed

R78.3

aantreffen van hallucinogeen in bloed

uc

at

io

R78.1

aantreffen van overige verslavende (genees)middelen in bloed

ed

R78.4

aantreffen van psychotrope middelen in bloed

R78.6

aantreffen van steroïden in bloed

R78.7

aantreffen van afwijkende spiegel van zware metalen in bloed

R78.8

aantreffen van overige gespecificeerde stoffen, normaal niet in bloed
voorkomend

Fo
r

R78.5

R78.9

aantreffen van afwijkende lithiumspiegel in bloed
aantreffen van niet-gespecificeerde stof, normaal niet in bloed
voorkomend

XVIII.25
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R79

overige afwijkende-bevindingen bij chemisch onderzoek van bloed
asymptomatische hyperuricemie (E79.0)
hyperglykemie NNO (R73.9)
hypoglykemie NNO (E16.2)
hypoglykemie NNO, neonataal (P70.3-P70.4)
specifieke bevindingen wijzend op stoornis van:
• aminozuurmetabolisme (E70-E72)
• koolhydraatmetabolisme (E73.--E74)
• vetmetabolisme (E75)
stoornissen van vocht-, elektrolyten- of zuur-base-evenwicht
(E86-E87)

R79.0

se
s

on
ly

Exclusie:

afwijkend mineraalgehalte in bloed

overige gespecificeerde afwijkende bevindingen bij chemisch onderzoek
van bloed

na

R79.8

lp

ur

po

afwijkende bloedspiegel van:
• ijzer
• kobalt
• koper
• magnesium
• mineraal NEC
• zink
Exclusie: afwijkende lithiumspiegel (R78.8)
mineraaldeficiëntie door voeding (E58-E61)
neonatale hypomagnesemie (P71.2)
stofwisselingsstoornissen van mineralen (E83.-)

afwijkende bevinding bij chemisch onderzoek van bloed, niet-gespecificeerd

at

R79.9

io

afwijkende bloedgaswaarden

uc

afwijkende bevindingen bij onderzoek van urine,
zonder diagnose
(R80-R82)
afwijkende bevindingen bij prenatale screening van moeder (O28)
afwijkende diagnostische bevindingen elders geclassificeerd - zie Alfabetische
lijst
specifieke bevindingen wijzend op stoornis van:
• aminozuurmetabolisme (E70-E72)
• koolhydraatmetabolisme (E73-E74)

Fo
r

ed

Exclusie:
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R80

geïsoleerde proteïnurie

glucosurie
Exclusie: renale glucosurie (E74.8)

R82

overige afwijkende-bevindingen in urine
Exclusie: hematurie (R31)

R82.0

chylurie
Exclusie:

R82.2

biliurie

R82.3

hemoglobinurie
Exclusie:

na

io

verhoogde spiegels van drugs, geneesmiddelen en biologische stoffen in urine

at

R82.5

hemoglobinurie:
• paroxismaal nachtelijk [Marchiafava-Micheli] (D59.5)
• ten gevolge van hemolyse door uitwendige oorzaken NEC (D59.6)

acetonurie
ketonurie

lp

myoglobinurie

ur

chylurie door filariasis (B74.-)

R82.1

R82.4

po

R81

se
s

on
ly

albuminurie NNO
Bence Jones-proteïnurie
proteïnurie NNO
Exclusie: proteïnurie:
• door zwangerschap (O12.1)
• geïsoleerd, met gespecificeerde morfologische afwijking (N06)
• orthostatisch (N39.2)
• persisterend (N39.1)

ed

uc

verhoogde spiegels in urine van:
• 17-ketosteroïden
• catecholaminen
• indolazijnzuur
• steroïden

R82.6

afwijkende spiegels van stoffen meestal van niet-medische herkomst in urine

Fo
r

afwijkende spiegel van zware metalen in urine

afwijkende bevindingen bij microbiologisch onderzoek van urine

R82.8

afwijkende bevindingen bij cytologisch en histologisch onderzoek van urine

R82.9

overige en niet-gespecificeerde afwijkende-bevindingen in urine

R82.7

positieve kweekuitslagen

cellen en cilinders in urine
kristallurie
melanurie
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afwijkende bevindingen bij onderzoek van overige
lichaamsvloeistoffen, stoffen en weefsels, zonder diagnose
(R83-R89)
Exclusie:

.7
.8
.9

po

ur

afwijkende bevindingen in cerebrospinale vloeistof

io

R83

lp

.3
.4
.5
.6

afwijkende enzymspiegel
afwijkende hormoonspiegel
afwijkende spiegel van overige drugs, geneesmiddelen en biologische
stoffen
afwijkende spiegel van stoffen meestal van niet-medische herkomst
afwijkende immunologische bevindingen
afwijkende microbiologische bevindingen, positieve kweekuitslagen
afwijkende cytologische bevindingen, afwijkend uitstrijkje volgens
Papanicolaou
afwijkende histologische bevindingen
overige gespecificeerde afwijkende bevindingen,
chromosoomafwijkingen
niet gespecificeerde afwijkende bevinding

na

.0
.1
.2

se
s

on
ly

afwijkende bevindingen bij:
• onderzoek van:
• bloed, zonder diagnose (R70-R79)
• urine, zonder diagnose (R80-R82)
• prenatale screening van moeder (O28)
afwijkende diagnostische-bevindingen elders geclassificeerd - zie
Alfabetische lijst
Gebruik de volgende onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks R83-R89:

at

Verwijzing: Zie bij "R83-R89" voor de onderverdeling voor het vierde teken
R84

afwijkende bevindingen in monsters van ademhalingsorganen en thorax

uc

Verwijzing: Zie bij "R83-R89" voor de onderverdeling voor het vierde teken

Fo
r

ed

afwijkende bevindingen in:
• bronchusspoelsel
• keeluitstrijk
• neussecreet
• pleuravocht
• sputum
Exclusie: bloedbijmenging bij sputum (R04.2)

R85

afwijkende bevindingen in monsters van spijsverteringsorganen en buikholte
Verwijzing: Zie bij "R83-R89" voor de onderverdeling voor het vierde teken
afwijkende bevindingen in:
• peritoneaal vocht
• speeksel
Exclusie: afwijkingen van feces (R19.5)
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R86

afwijkende bevindingen in monsters van mannelijke geslachtsorganen
Verwijzing: Zie bij "R83-R89" voor de onderverdeling voor het vierde teken

R87

on
ly

afwijkende spermatozoën
afwijkende bevindingen in:
• prostaatvocht
• semen, zaadvocht
Exclusie: azoöspermie (N46)
oligospermie (N46)

afwijkende bevindingen in monsters van vrouwelijke geslachtsorganen

se
s

Verwijzing: Zie bij "R83-R89" voor de onderverdeling voor het vierde teken

lp

ur

po

afwijkende bevindingen in secreties en uitstrijkjes van:
• cervix uteri
• vagina
• vulva
Exclusie: carcinoma in situ (D05-D07.3)
dysplasie van:
• cervix uteri (N87)
• vagina (N89.0-N89.3)
• vulva (N90.0-N90.3)
R89

afwijkende bevindingen in monsters van overige organen,
orgaansystemen en weefsels

na

Verwijzing: Zie bij "R83-R89" voor de onderverdeling voor het vierde teken

at

io

afwijkende bevindingen in:
• gewrichtsvloeifstof [synovia]
• tepelvloed
• wondvocht

ed

uc

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming
en bij functieonderzoek, zonder diagnose
(R90-R94)

Fo
r

Inclusie:

Exclusie:

R90

niet-specifieke afwijkende-bevindingen bij diagnostische beeldvorming:
• computerized axial tomography [CAT-scan]
• echografie
• magnetic resonance imaging [MRI][NMR]
• positron emission tomography [PET-scan]
• röntgenbeelddiagnostiek
• thermografie
afwijkende bevindingen bij prenatale screening van moeder (O28)
afwijkende diagnostische-bevindingen elders geclassificeerd - zie
Alfabetische lijst

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van centraal
zenuwstelsel
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R90.0

ruimte-innemend proces, intracraniaal

R90.8

overige afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van centraal
zenuwstelsel

R91

on
ly

afwijkend echo-encefalogram
wittestofziekte NNO

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van long
coin lesion NNO
massa in long NNO

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van mamma

R93

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van overige
lichaamsstructuren

R93.0

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van schedel en
hoofd, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

ruimte-innemend proces, intracraniaal (R90.0)

R93.2

na

afwijkend(e):
• echocardiogram NNO
• hartschaduw

ur

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van hart en
coronaircirculatie

lp

R93.1

po

se
s

R92

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van lever en galwegen
niet-opkomen van galblaas

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van overige delen
van tractus digestivus

R93.4

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van nier en
urinewegen

uc

at

io

R93.3

ed

vullingsdefect van:
• blaas
• nier
• ureter
Exclusie: nierhypertrofie (N28.8)

Fo
r

R93.5

R93.6

R93.7

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van overige
abdominale-regio's, inclusief retroperitoneale ruimte
afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van extremiteiten
Exclusie:

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van overige delen
van bot-spierstelsel
Exclusie:

XVIII.30

afwijkende bevindingen in huid en subcutis (R93.8)

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van schedel
(R93.0)

SYMPTOMEN, AFWIJKENDE KLINISCHE BEVINDINGEN EN LABORATORIUMUITSLAGEN, NIET ELDERS
GECLASSIFICEERD (R00-R99)
R93.8

afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van overige
gespecificeerde lichaamsstructuren
afwijkende radiodiagnostische-bevindingen in huid en subcutis
verplaatsing van mediastinum

afwijkende uitslagen van functieonderzoek
Inclusie: afwijkende uitslagen van:
• diagnostische beeldvorming met isotopen
• scintigrafie

R94.0

afwijkende uitslagen van functieonderzoek van centraal zenuwstelsel

afwijkend(e):
• elektro-oculogram [EOG]
• elektromyogram [EMG]
• elektroretinogram [ERG]
• respons op zenuwstimulatie
• visually evoked potential [VEP]

afwijkende uitslagen van longfunctieonderzoek

R94.3

na

verminderd(e):
• ademvolume
• vitale capaciteit

lp

R94.2

po

afwijkende uitslagen van functieonderzoek van perifeer zenuwstelsel en
zintuigen

ur

R94.1

se
s

afwijkend elektro-encefalogram [EEG]

on
ly

R94

afwijkende uitslagen van cardiovasculair functieonderzoek

uc

at

io

afwijkend(e):
• elektrocardiogram [ECG]
• elektrofysiologische intracardiale-studies
• fonocardiogram
• vectorcardiogram
R94.4

afwijkende uitslagen van nierfunctieonderzoeken

ed

afwijkende nierfunctietest

afwijkende uitslagen van leverfunctieonderzoeken

R94.6

afwijkende uitslagen van schildklierfunctieonderzoeken

R94.7

afwijkende uitslagen van overige endocriene-functietests

Fo
r

R94.5

R94.8

Exclusie:

gestoorde glucosetolerantietest (R73.0)

afwijkende uitslagen van functieonderzoek van overige organen en
orgaansystemen
afwijkend(e):
• basaal metabolisme [BMR]
• functietest van (urine)blaas
• miltfunctietest
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onvolledig omschreven en onbekende oorzaken van sterfte
(R95-R99)

R95

dood door obstetrische oorzaak NNO (O95)
foetale dood waarvan oorzaak niet-gespecificeerde is (P95)

on
ly

Exclusie:

sudden infant death syndrome [wiegendood]
Inclusie:
Exclusie:

plotseling (onverklaarbaar) overlijden (van zuigeling) onder 1 jaar
plotseling (onverklaarbaar) overlijden (van zuigeling) boven 1 jaar
(R96.0)

sudden infant death syndrome [wiegendood], met vermelding van autopsie

R95.9

sudden infant death syndrome [wiegendood],zonder vermelding van
autopsie

se
s

R95.0

po

sudden infant death syndrome [wiegendood],niet-gespecificeerd

overige plotse (plotselinge) dood, oorzaak onbekend
Exclusie: plotse hartdood, als zodanig omschreven (I46.1)
sudden infant death syndrome (R95)

R96.0

plotse dood

ur

R96

dood binnen 24 uur na begin van symptomen intredend, zonder verdere
verklaring

na

R96.1

lp

plotseling (onverklaarbaar) overlijden (van zuigeling) boven 1 jaar
Exclusie: plotse dood met bekende oorzaak (A00.0-Q99.9, U04.9, V01.0-Y89.9)

io

overlijden, niet onmiddellijk en niet door geweld waarvoor geen oorzaak kan worden
gevonden
overlijden zonder teken van ziekte

overlijden buiten aanwezigheid van anderen

at

R98

overige slecht omschreven en niet-gespecificeerde oorzaken van sterfte

ed

R99

uc

overlijden in omstandigheden waarin het lichaam van de overledene werd
gevonden en geen doodsoorzaak kon worden vastgesteld
dood gevonden

Fo
r

dood NNO
onbekende oorzaak van sterfte
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XIX. Letsel, vergiftiging en bepaalde andere
gevolgen van uitwendige oorzaken (S00-T98)

on
ly

Dit hoofdstuk gebruikt het gedeelte S-codes voor het coderen van verschillende soorten
letsel met betrekking tot een enkele lichaamsregio en het T-codegedeelte voor letsel met
betrekking tot multipele of niet-gespecificeerde lichaamsregio's alsmede voor vergiftiging
en bepaalde-andere gevolgen van uitwendige oorzaken.

se
s

Waar multipele lokalisaties van letsel in de titels zijn gespecificeerd, geeft het woord 'met'
betrokkenheid van beide lokalisaties, aan terwijl het woord 'en' ook betrokkenheid van één
van beide lokalisaties aan kan geven.

ur

po

Bij letsels dient het principe van meervoudige codering zoveel mogelijk gevolgd te worden.
Categorieën voor multipele letsels zijn beschikbaar als mogelijkheid voor gebruik als er
onvoldoende gegevens zijn over de aard van de afzonderlijke aandoeningen, of voor
primaire tabelleringsdoeleinden, wanneer de registratie van een enkelvoudige code de
voorkeur verdient; in andere gevallen dienen de letsels elk apart te worden gecodeerd. Voor
gebruik van deze categorieën wordt verwezen naar de regels en richtlijnen voor
morbiditeits- of mortaliteitscodering in Deel 2.

lp

De indeling van de S-sectie en van T00-T14 alsmede T90-T98 onderscheidt de
onderstaande soorten letsel op drie-cijferniveau:

io

na

oppervlakkig letsel inclusief:
blaar (niet-thermisch)
contusie, inclusief kneuzing en hematoom
insectenbeet (niet-giftig)
letsel door oppervlakkig 'corpus alienum' (splinter), zonder grote open wond
schaafwond

ed

uc

at

open wond inclusief:
dierenbeet
laceratie
snijwond
steekwond:
• NNO
• met (penetrerend) corpus alienum

Fo
r

fractuur inclusief:
fractuur:
• gesloten:
• epifysiolyse
• fissuur
• fractura comminutiva
• fractura simplex
• geëleveerde fractuur
• greenstickfractuur
• impressiefractuur
• inclavatiefractuur
• lineaire fractuur
• spiraalfractuur

XIX.1
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uc

at

io

na

letsel aan zenuwen en ruggenmerg inclusief:
complete of incomplete dwarslaesie (van ruggenmerg)
traumatische:
• doorsnijding of verscheuring van zenuw
• hematomyelie
• paralyse (voorbijgaand)
• paraplegie
• tetraplegie
verbreking van continuïteit zenuwen en ruggenmerg

Fo
r

ed

letsel aan bloedvaten inclusief:
avulsie
laceratie
snijwond
traumatisch:
• aneurysma of fistel (arterioveneus)
• arterieel hematoom
• ruptuur
letsel aan spier en pees inclusief:
avulsie
laceratie
snijwond
traumatische ruptuur
verrekking, verstuiking

XIX.2

se
s

ur
lp

luxatie en distorsie inclusief:
avulsie
distorsie
laceratie
traumatische:
• hemartrose
• ruptuur
• scheur
• subluxatie

po

exclusies:
niet-aaneengroeien van fractuur [pseudoartrose] (M84.1)
pathologische fractuur (M84.4)
pathologische fractuur met osteoporose (M80.-)
stressfractuur (M84.3)
verkeerd-aaneengroeien van fractuur (M84.0)

on
ly

• met verplaatsing van fractuurdelen
• luxatiefractuur
• open:
• gecompliceerd
• geïnfecteerd
• door schotverwonding
• door steekverwonding
• met corpus alienum
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se
s

on
ly

crush-letsel
traumatische amputatie
letsel aan inwendige organen inclusief:
concussie
contusie
crush-letsel
laceratie
luchtdrukletsel
van inwendige organen
traumatisch:
• hematoom
• scheur
• steekwond
• ruptuur

po

overige en niet-gespecificeerde letsels
Exclusie: geboortetrauma (P10-P15)
obstetrisch trauma (O70-O71)

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
S00-S09 letsels aan hoofd
S10-S19 letsels aan hals
S20-S29 letsels aan thorax
S30-S39 letsels aan buik, bekken, lumbale wervelkolom en onderste deel van rug
S40-S49 letsels aan schouder en bovenarm
S50-S59 letsels aan elleboog en onderarm
S60-S69 letsels aan pols en hand
S70-S79 letsels aan heup en bovenbeen
S80-S89 letsels aan knie en onderbeen
S90-S99 letsels aan enkel en voet
T00-T07 letsels van multipele lichaamsregio's
T08-T14 letsels aan niet-gespecificeerd deel van romp, extremiteit
of lichaamsregio
T15-T19 gevolgen van corpus alienum binnengedrongen
via natuurlijke lichaamsopening
T20-T32 brandwonden en etsingen
T20-T25 brandwonden en etsingen van uitwendig lichaamsoppervlak,
gespecificeerd naar lokalisatie
T26-T28 brandwonden en etsingen beperkt tot oog en inwendige organen
T29-T32 brandwonden en etsingen van multipele en niet-gespecificeerde
lichaamsregio's
T33-T35 bevriezing
T36-T50 vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen
T51-T65 toxische gevolgen van stoffen van overwegend niet-medicinale herkomst
T66-T78 overige en niet-gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken
T79-T79 bepaalde vroege complicaties van trauma
T79 bepaalde vroege complicaties van trauma, niet elders geclassificeerd
T80-T88 complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders
geclassificeerd
T90-T98 late gevolgen van letsels, van vergiftiging en van andere gevolgen van
uitwendige oorzaken
XIX.3
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se
s

na

lp

ur

Exclusie:

letsel van:
• aangezicht [elk deel]
• behaarde hoofd
• gebied kaakgewricht
• gebit
• gehemelte
• kaak
• mondholte
• oog
• oor
• perioculair gebied
• tandvlees
• tong
bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
gevolgen van corpus alienum:
• in:
• farynx (T17.2)
• larynx (T17.3)
• mond (T18.0)
• neus (T17.0-T17.1)
• oor (T16)
• uitwendige oog (T15.-)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)

po

Inclusie:

on
ly

letsels aan hoofd
(S00-S09)

oppervlakkig letsel van hoofd

contusio cerebri (diffuus) (S06.2)
contusio cerebri (diffuus) focaal (S06.3)
letsel van oog en orbita (S05.-)

uc

at

Exclusie:

io

S00

oppervlakkig letsel van behaarde hoofd

S00.1

contusie van ooglid en perioculair gebied

ed

S00.0

blauw oog
Exclusie: contusie van oogbol en structuren van orbita (S05.1)

Fo
r

S00.2

overige oppervlakkige-letsels van ooglid en perioculair gebied
Exclusie:

oppervlakkig letsel van conjunctiva en cornea (S05.0)

S00.3

oppervlakkig letsel van neus

S00.4

oppervlakkig letsel van oor

S00.5

oppervlakkig letsel van lip en mondholte

S00.7

multipele oppervlakkige-letsels van hoofd

XIX.4
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oppervlakkig letsel van overige gespecificeerde delen van hoofd

S00.9

oppervlakkig letsel van hoofd, deel niet-gespecificeerd

S01

open wond van hoofd
Exclusie: decapitatie (S18)
letsel van oog en orbita (S05.-)
traumatische amputatie van deel van hoofd (S08.-)

S01.0

open wond van behaarde hoofd
Exclusie:

open wond van ooglid en perioculair gebied

se
s

S01.1

avulsie van behaarde hoofd (S08.0)

on
ly

S00.8

open wond van ooglid en perioculair gebied met of zonder beschadiging van
traanwegen
open wond van neus

S01.3

open wond van oor

S01.4

open wond van wang en temporomandibulair gebied

S01.5

open wond van lip en mondholte

lp

ur

po

S01.2

Exclusie:

na

tand:
• fractuur (S02.5)
• luxatie (S03.2)

multipele open wonden van hoofd

S01.8

open wond van overige gespecificeerde delen van hoofd

S01.9

open wond van hoofd, deel niet-gespecificeerd

S02

fractuur van schedel en aangezichtsbeenderen

uc

at

io

S01.7

Fo
r

ed

Voor het coderen van de primaire aandoening bij fracturen van schedel en
aangezichtsbeenderen die gepaard gaan met intracraniaal letsel wordt verwezen
naar de regels en richtlijnen voor morbiditeits- en mortaliteitscodering in Deel 2.
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

S02.0

schedeldakfractuur
os frontale
os parietale

XIX.5
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S02.1

schedelbasisfractuur

fractuur van orbitabodem
Exclusie:

fractuur van os zygomaticum en maxilla
bovenkaak
jukbeen
fractuur van tand
gebroken tand

fractuur van mandibula

io

S02.6

na

S02.5

lp

S02.4

orbita NNO (S02.8)
orbitadak (S02.1)

se
s

S02.3

po

fractuur van neusbeenderen

ur

S02.2

on
ly

fossa:
• anterior
• media
• posterior
orbitadak
os temporale
os sphenoidale
os occipitale
sinus:
• ethmoidalis
• frontalis
Exclusie: orbita NNO (S02.8)
orbitabodem (S02.3)

onderkaak

multipele fracturen van schedel en aangezichtsbeenderen

S02.8

fracturen van overige gespecificeerde schedel- en aangezichtsbeenderen

uc

at

S02.7

ed

alveolus
gehemelte
orbita NNO
Exclusie: orbita:
• bodem (S02.3)
• dak (S02.1)

fractuur van schedel of aangezichtsbeenderen, deel niet-gespecificeerd

S03

luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten van hoofd

S03.0

luxatie van kaak

Fo
r

S02.9

kaak (kraakbeen)(meniscus)
mandibula
temporomandibulair (gewricht)
S03.1

XIX.6

luxatie van kraakbenig neusseptum

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)
S03.2

luxatie van tand

S03.3

luxatie van overige en niet-gespecificeerde delen van hoofd

S03.4

distorsie van kaak

on
ly

temporomandibulair (gewricht)(ligament)

distorsie van gewrichten en ligamenten van overige en niet-gespecificeerde
delen van hoofd

S04

letsel van hersenzenuwen

S04.0

letsel van nervus opticus en optische banen
chiasma opticum
optische schors
tweede hersenzenuw [n. II]
letsel van nervus oculomotorius

po

S04.1

letsel van nervus trochlearis

S04.3

lp

vierde hersenzenuw [n. IV]

ur

derde hersenzenuw [n. III]
S04.2

se
s

S03.5

letsel van nervus trigeminus
vijfde hersenzenuw [n. V]

letsel van nervus abducens

na

S04.4

zesde hersenzenuw [n. VI]

letsel van nervus facialis

io

S04.5

S04.6

at

zevende hersenzenuw [n. VII]
letsel van nervus vestibulo cochlearis

uc

achtste hersenzenuw [n. VIII]
gehoorzenuw

S04.7

letsel van nervus accessorius

ed

elfde hersenzenuw [n. XI]

Fo
r

S04.8

S04.9

letsel van overige gespecificeerde hersenzenuwen
nervus
nervus
nervus
nervus

glossopharyngeus [negende hersenzenuw] [n. IX]
hypoglossus [twaalfde hersenzenuw] [n. XII]
olfactorius [eerste hersenzenuw] [n. I]
vagus [tiende hersenzenuw] [n. X]

letsel van niet-gespecificeerde hersenzenuw

XIX.7

HOOFDSTUK XIX.

letsel van oog en orbita

S05.0

letsel van conjunctiva en abrasie van cornea zonder vermelding van corpus
alienum
Exclusie:

S05.1

letsel van:
• n. oculomotorius [n. III] (S04.1)
• n. opticus [n. II] (S04.0)
open wond van ooglid en perioculair gebied (S01.1)
oppervlakkig letsel van ooglid (S00.1-S00.2)
orbitafractuur (S02.1, S02.3, S02.8)

on
ly

Exclusie:

corpus alienum in:
• conjunctivale zak (T15.1)
• cornea (T15.0)

se
s

S05

contusie van oogbol en orbita inhoud

po

traumatisch hyphaema
Exclusie: blauw oog NNO (S00.1)
contusie van ooglid en perioculair gebied (S00.1)

laceratie en ruptuur van oog met prolaps of verlies van intraoculair weefsel

S05.3

laceratie van oog zonder prolaps of verlies van intraoculair weefsel
laceratie van oog NNO

penetrerende verwonding van orbita met of zonder corpus alienum

S05.5

penetrerende verwonding van oogbol met corpus alienum
Exclusie:

achtergebleven (oud) intraoculair 'corpus alienum' (H44.6-H44.7)

penetrerende verwonding van oogbol zonder corpus alienum

at

S05.6

achtergebleven (oud) corpus alienum na penetrerende verwonding van
orbita (H05.5)

na

Exclusie:

io

S05.4

lp

ur

S05.2

uc

penetratrie van oog NNO
S05.7

avulsie van oog

ed

traumatische enucleatie

S05.8

overige gespecificeerde letsels van oog en orbita
letsel van ductus lacrimalis

Fo
r

S05.9

XIX.8

letsel van oog en orbita, niet-gespecificeerd
oogletsel NNO

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)

S06

intracraniaal letsel

on
ly

Voor het coderen van de primaire aandoening bij intracraniale letsels die gepaard
gaan met fracturen wordt verwezen naar de regels en richtlijnen voor
morbiditeits- en mortaliteitscodering in Deel 2.
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
intracraniaal letsel met een open wond:
.0 zonder open intracraniale wond
.1 met open intracraniale wond
commotio cerebri

se
s

S06.0

hersenschudding
traumatisch hersenoedeem

S06.2

diffuus hersenletsel

po

S06.1

focaal hersenletsel

lp

S06.3

ur

hersen:
• contusie NNO
• laceratie NNO
traumatische compressie van hersenen NNO

epidurale bloeding

io

S06.4

na

focale:
van hersenen
• contusie
• laceratie
• traumatische intracerebrale-bloeding

at

extradurale bloeding (traumatisch)
traumatische subdurale-bloeding

S06.6

traumatische subarachnoïdale-bloeding

S06.7

intracraniaal letsel met aanhoudend coma

ed

uc

S06.5

Fo
r

S06.8

S06.9

overige gespecificeerde intracraniale-letsels
traumatische bloeding:
• cerebellair
• intracraniaal NNO

intracraniaal letsel, niet-gespecificeerd
hersenletsel NNO
Exclusie: hoofdletsel NNO (S09.9)

S07

crush-letsel van hoofd

S07.0

crush-letsel van aangezicht

S07.1

crush-letsel van schedel

XIX.9

HOOFDSTUK XIX.
crush-letsel van overige gespecificeerde delen van hoofd

S07.9

crush-letsel van hoofd, deel niet-gespecificeerd

S08

traumatische amputatie van deel van hoofd

S08.0

avulsie van behaarde hoofd

S08.1

traumatische amputatie van oor

S08.8

traumatische amputatie van overige gespecificeerde delen van hoofd

S08.9

traumatische amputatie van niet-gespecificeerd deel van hoofd

se
s

Exclusie:

on
ly

S07.8

decapitatie (S18)

overige en niet-gespecificeerde letsels van hoofd

S09.0

letsel van bloedvaten van hoofd, niet elders geclassificeerd
letsel van:
• cerebrale bloedvaten (S06.-)
• precerebrale bloedvaten (S15.-)

ur

Exclusie:

po

S09

letsel van spier en pees van hoofd

S09.2

traumatische trommelvliesruptuur

S09.7

multipele letsels van hoofd

na

lp

S09.1

letsels die geklasseerd kunnen worden onder meer dan één van de categorieën S00-S09.2
overige gespecificeerde letsels van hoofd

S09.9

niet-gespecificeerd letsel van hoofd

at

io

S09.8

Fo
r

ed

uc

letsel van:
• aangezicht NNO
• neus NNO
• oor NNO

XIX.10

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)

oppervlakkig letsel van hals

S10.0

contusie van keel

se
s

na

cervicale oesofagus
farynx
larynx
trachea

lp

S10

po

Exclusie:

letsel van:
• keel
• nek
• supraclaviculair gebied
bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
fractuur van wervelkolom NNO (T08)
gevolgen van corpus alienum in:
• farynx (T17.2)
• larynx (T17.3)
• oesofagus (T18.1)
• trachea (T17.4)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)
letsel van
• romp NNO (T09.-)
• ruggenmerg NNO (T09.3)

ur

Inclusie:

on
ly

letsels aan hals
(S10-S19)

overige en niet-gespecificeerde oppervlakkige-letsels van keel

S10.7

multipele oppervlakkige-letsels van hals

S10.8

oppervlakkig letsel van overige gespecificeerde delen van hals

uc

at

io

S10.1

oppervlakkig letsel van hals, deel niet-gespecificeerd

S11

open wond van hals
Exclusie: decapitatie (S18)

ed

S10.9

Fo
r

S11.0

open wond van larynx en trachea
trachea:
• NNO
• cervicaal deel
Exclusie: thoracale trachea (S27.5)

S11.1

open wond van schildklier

S11.2

open wond van farynx en cervicale oesofagus
Exclusie:

S11.7

oesofagus NNO (S27.8)

multipele open wonden van hals

XIX.11

HOOFDSTUK XIX.
open wond van overige gespecificeerde delen van hals

S11.9

open wond van hals, deel niet-gespecificeerd

S12

fractuur van hals
Inclusie: cervicale:
• arcus vertebrae
• processus spinosus
• processus transversus
• wervel
• wervelkolom
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

S12.0

fractuur van eerste cervicale-wervel

ur

po

se
s

on
ly

S11.8

S12.1

lp

atlas

fractuur van tweede cervicale-wervel

S12.2

na

draaier [axis]

fractuur van andere gespecificeerde cervicale-wervel
multipele fracturen van cervicale wervelkolom (S12.7)

io

Exclusie:

multipele fracturen van cervicale wervelkolom

S12.8

fractuur van overige gespecificeerde delen van hals

at

S12.7

ed

uc

cartilago thyroidea [schildkraakbeen]
larynx
os hyoideum
trachea

Fo
r

S12.9

S13

fractuur van hals, deel niet-gespecificeerd
fractuur van cervicale:
• wervel NNO
• wervelkolom NNO

luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten op cervicaal niveau
Exclusie:

ruptuur of verplaatsing (niet-traumatisch) van cervicale
tussenwervelschijf (M50.-)

S13.0

traumatische ruptuur van cervicale tussenwervelschijf

S13.1

luxatie van cervicale wervel
cervicale wervelkolom NNO

XIX.12

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)
S13.2

luxatie van overige en niet-gespecificeerde delen van hals

S13.3

multipele luxaties van hals

S13.4

distorsie van cervicale wervelkolom

S13.5

on
ly

articulatio atlantoaxialis
articulatio atlanto-occipitalis
ligamentum longitudinale anterius, cervicaal niveau
'Whiplash'-letsel
distorsie van regio thyroidea

se
s

cartilago thyroidea [schildkraakbeen]
cricoarytenoïd (gewricht)(ligament)
cricothyroïd (gewricht)(ligament)

distorsie van gewrichten en ligamenten van overige en niet-gespecificeerde
delen van hals

S14

letsel van zenuwen en ruggenmerg op cervicaal niveau

S14.0

concussie en oedeem van cervicale ruggenmerg

S14.1

overige en niet-gespecificeerde letsels van cervicale ruggenmerg

lp

ur

po

S13.6

letsel van cervicale ruggenmerg NNO

letsel van zenuwwortel van cervicale wervelkolom

S14.3

letsel van plexus brachialis

S14.4

letsel van perifere zenuwen van hals

S14.5

letsel van cervicale sympathische-zenuwen

S14.6

letsel van overige en niet-gespecificeerde zenuwen van hals

io

at

uc

S15

na

S14.2

letsel van arteria carotis

ed

S15.0

letsel van bloedvaten op cervicaal niveau
arteria carotis (communis)(externa)(interna)

Fo
r

S15.1

letsel van arteria vertebralis

S15.2

letsel van vena jugularis externa

S15.3

letsel van vena jugularis interna

S15.7

letsel van multipele bloedvaten op cervicaal niveau

S15.8

letsel van overige gespecificeerde bloedvaten op cervicaal niveau

S15.9

letsel van niet-gespecificeerd bloedvat op cervicaal niveau

XIX.13

letsel van spier en pees op cervicaal niveau

S17

crush-letsel van hals

S17.0

crush-letsel van larynx en trachea

S17.8

crush-letsel van overige gespecificeerde delen van hals

S17.9

crush-letsel van hals, deel niet-gespecificeerd

S18

traumatische amputatie op cervicaal niveau
decapitatie

S19

overige en niet-gespecificeerde letsels van hals

S19.7

multipele letsels van hals

se
s

S16

on
ly

HOOFDSTUK XIX.

po

letsels die geklasseerd kunnen worden onder meer dan één van de categorieën
S10-S18
overige gespecificeerde letsels van hals

S19.9

niet-gespecificeerd letsel van hals

Fo
r

ed

uc

at

Exclusie:

letsel van:
• borst(wand)
• mamma
• regio interscapularis
bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
fractuur van wervelkolom NNO (T08)
gevolgen van corpus alienum in:
• bronchus (T17.5)
• long (T17.8)
• oesofagus (T18.1)
• trachea (T17.4)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)
letsel van:
• axilla (S40-S49)
• clavicula (S40-S49)
• regio scapularis (S40-S49)
• schouder (S40-S49)
• ruggenmerg NNO (T09.3)
• romp NNO (T09.-)

io

Inclusie:

na

letsels aan thorax
(S20-S29)

lp

ur

S19.8

S20

oppervlakkig letsel van thorax

S20.0

contusie van mamma

XIX.14

:

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)
overige en niet-gespecificeerde oppervlakkige-letsels van mamma

S20.2

contusie van thorax

S20.3

overige oppervlakkige-letsels van voorzijde van thorax

S20.4

overige oppervlakkige-letsels van achterzijde van thorax

S20.7

multipele oppervlakkige-letsels van thorax

S20.8

oppervlakkig letsel van overige en niet-gespecificeerde delen van thorax

open wond van thorax
Exclusie:

traumatische:
• hemopneumothorax (S27.2)
• hemothorax (S27.1)
• pneumothorax (S27.0)

po

S21

se
s

thoraxwand NNO

on
ly

S20.1

open wond van mamma

S21.1

open wond van voorzijde van thorax

S21.2

open wond van achterzijde van thorax

S21.7

multipele open wonden van thoraxwand

S21.8

open wond van overige gespecificeerde delen van thorax

S21.9

open wond van thorax, deel niet-gespecificeerd

io

na

lp

ur

S21.0

at

thoraxwand NNO

S22

fractuur van rib(ben), sternum en thoracale wervelkolom
Inclusie:

Fo
r

ed

uc

thoracale:
• arcus vertebrae
• processus spinosus
• processus transversus
• wervel
Exclusie: fractuur van:
• clavicula (S42.0)
• scapula (S42.1)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

XIX.15

HOOFDSTUK XIX.
S22.0

fractuur van thoracale wervel
fractuur van thoracale wervelkolom NNO
multipele fracturen van thoracale wervelkolom

S22.2

fractuur van sternum

S22.3

fractuur van rib

S22.4

multipele fracturen van ribben

S22.5

fladderthorax

S22.8

fractuur van overige gespecificeerde delen van benige thorax

S22.9

fractuur van benige thorax, deel niet-gespecificeerd

S23

luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten van thorax
luxatie en distorsie van sternoclaviculair gewricht (S43.2, S43.6)
ruptuur of verplaatsing (niet-traumatisch) van thoracale
tussenwervelschijf (M51.-)

ur

Exclusie:

po

se
s

on
ly

S22.1

traumatische ruptuur van thoracale tussenwervelschijf

S23.1

luxatie van thoracale wervel

lp

S23.0

na

thoracale wervelkolom NNO

luxatie van overige en niet-gespecificeerde delen van thorax

S23.3

distorsie van thoracale wervelkolom

S23.4

distorsie van ribben en sternum

S23.5

distorsie van overige en niet-gespecificeerde delen van thorax

at

uc

letsel van zenuwen en ruggenmerg op thoracaal niveau
Exclusie: letsel van plexus brachialis (S14.3)

ed

S24

io

S23.2

concussie en oedeem van thoracale ruggenmerg

S24.1

overige en niet-gespecificeerde letsels van thoracale ruggenmerg

Fo
r

S24.0

S24.2

letsel van zenuwwortel van thoracale wervelkolom

S24.3

letsel van perifere zenuwen van thorax

XIX.16

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)
letsel van thoracale sympathische-zenuwen
ganglion stellatum
plexus cardiacus
plexus oesophageus
plexus pulmonalis
thoracaal sympathisch-ganglion
letsel van overige gespecificeerde zenuwen van thorax

S24.6

letsel van niet-gespecificeerde zenuw van thorax

S25

letsel van bloedvaten van thorax

S25.0

letsel van thoracale aorta

se
s

S24.5

on
ly

S24.4

aorta NNO

letsel van arteria innominata of arteria subclavia

S25.2

letsel van vena cava superior

po

S25.1

ur

vena cava NNO

letsel van vena innominata of vena subclavia

S25.4

letsel van pulmonale bloedvaten

S25.5

letsel van intercostale bloedvaten

S25.7

letsel van multipele bloedvaten van thorax

S25.8

letsel van overige gespecificeerde bloedvaten van thorax

io

na

lp

S25.3

letsel van hart
Inclusie: contusie
laceratie
van hart
steekwond
traumatische ruptuur
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen:
.0 zonder open wond naar thoraxholte
.1 met open wond naar thoraxholte

Fo
r

ed

S26

letsel van niet-gespecificeerd bloedvat van thorax

uc

S25.9

at

arteria of vena mammaria
vena azygos

S26.0

letsel van hart met hemopericard

S26.8

overige gespecificeerde letsels van hart

S26.9

letsel van hart, niet-gespecificeerd

XIX.17

HOOFDSTUK XIX.

S27

letsel van overige en niet-gespecificeerde intrathoracale organen
Exclusie:

on
ly

letsel van:
• cervicaal deel oesofagus (S10-S19)
• trachea (cervicaal deel) (S10-S19)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen:
.0 zonder open wond naar thoraxholte
.1 met open wond naar thoraxholte
traumatische pneumothorax

S27.1

traumatische hemothorax

S27.2

traumatische hemopneumothorax

S27.3

overige letsels van long

S27.4

letsel van bronchus

S27.5

letsel van thoracale trachea

S27.6

letsel van pleura

S27.7

multipele letsels van intrathoracale organen

S27.8

letsel van overige gespecificeerde intrathoracale-organen

na

lp

ur

po

se
s

S27.0

S28

letsel van niet-gespecificeerd intrathoracaal orgaan

uc

S27.9

at

io

diafragma
ductus thoracicus
oesofagus (thoracale deel)
thymus

crush-letsel van thorax

ed

S28.0

crush-letsel van thorax en traumatische amputatie van deel van thorax
Exclusie:

S28.1

traumatische amputatie van deel van thorax
Exclusie:

Fo
r

fladderthorax (S22.5)

doorsnijding van thorax (T05.8)

S29

overige en niet-gespecificeerde letsels van thorax

S29.0

letsel van spier en pees op thoracaal niveau

S29.7

multipele letsels van thorax
letsels die geklasseerd kunnen worden onder meer dan één van de categorieën S20-S29.0

S29.8

overige gespecificeerde letsels van thorax

S29.9

niet-gespecificeerd letsel van thorax

XIX.18

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)

oppervlakkig letsel van buik, bekken en onderste deel van rug

S30.0

contusie van bekken en onderste deel van rug
billen

contusie van buikwand

at

S30.1

oppervlakkig letsel van heup (S70.-)

na

Exclusie:

io

S30

lp

ur

po

Exclusie:

anus
billen
buikwand
flank
lies
uitwendige genitalia
bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
fractuur van wervelkolom NNO (T08)
gevolgen van corpus alienum in:
• anus en rectum (T18.5)
• maag, dunne darm en colon (T18.2-T18.4)
• urogenitaal stelsel (T19.-)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)
letsel van:
• romp NNO (T09.-)
• rug NNO (T09.-)
• ruggenmerg NNO (T09.3)

se
s

Inclusie:

on
ly

letsels aan buik, bekken, lumbale wervelkolom en onderste
deel van rug
(S30-S39)

uc

flank
lies

contusie van uitwendige geslachtsorganen
labium (majus)(minus)
penis
perineum
scrotum
testis
vagina
vulva

Fo
r

ed

S30.2

S30.7

multipele oppervlakkige-letsels van buik, bekken en onderste deel van rug

S30.8

overige gespecificeerde oppervlakkige-letsels van buik, bekken en onderste
deel van rug

S30.9

oppervlakkig letsel van buik, bekken en onderste deel van rug, deel nietgespecificeerd

XIX.19

HOOFDSTUK XIX.

open wond van buik, bekken en onderste deel van rug
Exclusie:

S31.0

open wond van heup (S71.0)
traumatische amputatie van deel van buik, bekken en onderste deel
van rug (S38.2-S38.3)

open wond van bekken en onderste deel van rug
billen

S31.1

open wond van buikwand

se
s

flank
lies

on
ly

S31

open wond van penis

S31.3

open wond van scrotum en testes

S31.4

open wond van vagina en vulva

S31.5

open wond van overige en niet-gespecificeerde uitwendige-geslachtsorganen
traumatische amputatie van uitwendige geslachtsorganen (S38.2)

ur

Exclusie:

po

S31.2

multipele open wonden van buik, bekken en onderste deel van rug

S31.8

open wond van overige en niet-gespecificeerde delen van buik

S32

fractuur van lumbale wervelkolom en bekken

na

lp

S31.7

Inclusie:

Fo
r

ed

uc

at

io

lumbosacraal:
• arcus vertebrae
• processus spinosus
• processus transversus
• wervel
Exclusie: heupfractuur NNO (S72.0)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

S32.0

fractuur van lumbale wervel
fractuur van lumbale wervelkolom

S32.1

fractuur van os sacrum

S32.2

fractuur van os coccygis

S32.3

fractuur van os ilium
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fractuur van acetabulum

S32.5

fractuur van os pubis

S32.7

multipele fracturen van lumbale wervelkolom en bekken

S32.8

fractuur van overige en niet-gespecificeerde delen van lumbale wervelkolom
en bekken

on
ly

S32.4

S33

se
s

fractuur van:
• bekken NNO
• lumbosacrale wervelkolom NNO
• os ischii

luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten van lumbale
wervelkolom en bekken

beschadiging van gewrichten en ligamenten van bekken door
obstetrische oorzaak (O71.6)
luxatie en distorsie van heupgewricht en ligamenten van heup
(S73.-)
ruptuur of verplaatsing (niet-traumatisch) van lumbale
tussenwervelschijf (M51.-)

ur

po

Exclusie:

traumatische ruptuur van lumbale tussenwervelschijf

S33.1

luxatie van lumbale wervel

lp

S33.0

na

luxatie van lumbale wervelkolom NNO

luxatie van sacro-iliacaal en sacrococcygeaal gewricht

S33.3

luxatie van overige en niet-gespecificeerde delen van lumbale wervelkolom
en bekken

S33.4

traumatische ruptuur van symphysis pubica
distorsie van lumbale wervelkolom

S33.6

distorsie van sacro-iliacaal gewricht

S33.7

distorsie van overige en niet-gespecificeerde delen van lumbale wervelkolom
en bekken

S34

letsel van zenuwen en lumbale ruggenmerg ter hoogte van buik, bekken
en onderste deel van rug

S34.0

concussie en oedeem van lumbale ruggenmerg

S34.1

overig letsel van lumbale ruggenmerg

S34.2

letsel van zenuwwortel van lumbale en sacrale wervelkolom

S34.3

letsel van cauda equina

ed

S33.5

Fo
r

uc

at

io

S33.2
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S34.4

letsel van plexus lumbosacralis

S34.5

letsel van lumbale, sacrale en in-bekken-gelegen sympathische-zenuwen

on
ly

nervus splanchnicus
plexus coeliacus en ganglion coeliacum
plexus hypogastricus
plexus mesentericus (inferior)(superior)

letsel van perifere zenuw(en) van buik, bekken en onderste deel van rug

S34.8

letsel van overige en niet-gespecificeerde zenuwen ter hoogte van buik,
bekken en onderste deel van rug

S35

letsel van bloedvaten ter hoogte van buik, bekken en onderste deel
van rug

S35.0

letsel van aorta abdominalis
aorta NNO (S25.0)

letsel van vena cava inferior

ur

S35.1

po

Exclusie:

se
s

S34.6

letsel van arteria coeliaca of arteria mesenterica

S35.3

gastrica
gastroduodenalis
hepatica
lienalis
mesenterica (inferior)(superior)

io

arteria
arteria
arteria
arteria
arteria

na

S35.2

lp

vena hepatica
Exclusie: vena cava NNO (S25.2)

letsel van vena portae of vena lienalis

letsel van bloedvaten van nier

uc

S35.4

at

vena mesenterica (inferior)(superior)

arteria of vena renalis

S35.5

letsel van arteria en vena iliaca en zijtakken

ed

arteria of vena hypogastrica
arteria of vena iliaca
arteria of vena uterina

letsel van multipele bloedvaten ter hoogte van buik, bekken en onderste deel
van rug

S35.8

letsel van overige gespecificeerde bloedvaten ter hoogte van buik, bekken en
onderste deel van rug

Fo
r

S35.7

arteria of vena ovarica
S35.9

XIX.22
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onderste deel van rug
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S36

letsel van intra-abdominale organen

S36.0

letsel van milt

S36.1

letsel van lever of galblaas

on
ly

Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen:
.0 zonder open wond naar buikholte
.1 met open wond naar buikholte

se
s

galwegen
letsel van pancreas

S36.3

letsel van maag

S36.4

letsel van dunne darm

S36.5

letsel van colon

S36.6

letsel van rectum

S36.7

letsel van multipele intra-abdominale organen

S36.8

letsel van overige gespecificeerde intra-abdominale organen

ur

lp

na

peritoneum
retroperitoneale ruimte

po

S36.2

letsel van niet-gespecificeerd intra-abdominaal orgaan

S37

letsel van nier, urinewegen en bekkenorganen
Exclusie: peritoneum en retroperitoneale ruimte (S36.8)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen:
.0 zonder open wond naar buikholte
.1 met open wond naar buikholte

ed

uc

at

io

S36.9

letsel van nier

S37.1

letsel van ureter

S37.2

letsel van blaas

S37.3

letsel van urethra

S37.4

letsel van ovarium

S37.5

letsel van tuba uterina [Fallopii]

S37.6

letsel van uterus

Fo
r

S37.0
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S37.7

letsel van multipele bekkenorganen

S37.8

letsel van overige gespecificeerde bekkenorganen

on
ly

bijnier
ductus deferens
prostaat
vesicula seminalis
Exclusie: open wond van overige en niet-gespecificeerde uitwendige
geslachtsorganen (S31.5)
letsel van niet-gespecificeerd bekkenorgaan

S38

crush-letsel en traumatische amputatie van deel van buik, bekken en
onderste deel van rug

S38.0

crush-letsel van uitwendige geslachtsorganen

S38.1

crush-letsel van overige en niet-gespecificeerde delen van buik, bekken en
onderste deel van rug

S38.2

traumatische amputatie van uitwendige geslachtsorganen

po

ur

lp

na

labium (majus)(minus)
penis
scrotum
testis
vulva

traumatische amputatie van overige en niet-gespecificeerde delen van buik,
bekken en onderste deel van rug
Exclusie:

doorsnijding van abdomen (T05.8)

io

S38.3

se
s

S37.9

overige en niet-gespecificeerde letsels van buik, bekken en onderste deel
van rug

S39.0

letsel van spier en pees van buik, bekken en onderste deel van rug

S39.6

letsel van intra-abdominaal orgaan (organen) met bekkenorgaan (-organen)

ed

uc

at

S39

Fo
r

S39.7

overige multipele-letsels van buik, bekken en onderste deel van rug
letsels die geklasseerd kunnen worden onder meer dan één van de categorieën S30S39.6
Exclusie: letsels uit S36.- met letsels uit S37.- (S39.6)

S39.8

overige gespecificeerde letsels van buik, bekken en onderste deel van rug

S39.9

niet-gespecificeerd letsel van buik, bekken en onderste deel van rug
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Exclusie:

letsel van:
• axilla
• regio scapularis
bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
dubbelzijdig letsel van schouder en bovenarm (T00-T07)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)
letsels van:
• arm, niveau niet-gespecificeerd (T10-T11)
• elleboog (S50-S59)

se
s

Inclusie:

on
ly

letsels aan schouder en bovenarm
(S40-S49)

oppervlakkig letsel van schouder en bovenarm

S40.0

contusie van schouder en bovenarm

S40.7

multipele oppervlakkige-letsels van schouder en bovenarm

S40.8

overige gespecificeerde oppervlakkige-letsels van schouder en bovenarm

S40.9

oppervlakkig letsel van schouder en bovenarm, niet-gespecificeerd

S41

open wond van schouder en bovenarm

traumatische amputatie van schouder en bovenarm (S48.-)

na

Exclusie:

lp

ur

po

S40

open wond van schouder

S41.1

open wond van bovenarm

S41.7

multipele open wonden van schouder en bovenarm

S41.8

open wond van overige en niet-gespecificeerde delen van schoudergordel

at

uc

fractuur van schouder en bovenarm
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

Fo
r

ed

S42

io

S41.0

S42.0

fractuur van clavicula
clavicula:
• acromiaal uiteinde
• schacht
sleutelbeen
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S42.1

fractuur van scapula

S42.2

fractuur van boveneinde van humerus

fractuur van ondereinde van humerus

po

fractuur van schacht van humerus
bovenarm NNO
humerus NNO

S42.4

se
s

bovenste epifyse
collum anatomicum
collum chirurgicum
proximaal uiteinde
tuberculum majus
S42.3

on
ly

acromion
processus acromialis
processus coracoideus
scapula (cavitas glenoidalis)(collum)(corpus)
schouderblad

na

lp

ur

condylus humeri
distaal uiteinde
epicondylus lateralis
epicondylus medialis
intercondylair
onderste epifyse
supracondylair
Exclusie: elleboogfractuur NNO (S52.0)

multipele fracturen van clavicula, scapula en humerus

S42.8

fractuur van overige gespecificeerde delen van schouder en bovenarm

S42.9

fractuur van schoudergordel, deel niet-gespecificeerd

at

io

S42.7

S43

uc

fractuur van schouder NNO

luxatie van schoudergewricht

ed

S43.0

luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten van schoudergordel
articulatio humeri

Fo
r

S43.1

luxatie van acromioclaviculair gewricht

S43.2

luxatie van sternoclaviculair gewricht

S43.3

luxatie van overige en niet-gespecificeerde delen van schoudergordel

S43.4

luxatie van schoudergordel NNO
distorsie van schoudergewricht
coracohumeraal (ligament)
letsel van labrumgewricht van de schouder
rotator cuff (kapsel)
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S43.5

distorsie van acromioclaviculair gewricht
acromioclaviculair ligament
distorsie van sternoclaviculair gewricht

S43.7

distorsie van overige en niet-gespecificeerde delen van schoudergordel
distorsie van schoudergordel NNO

letsel van zenuwen ter hoogte van schouder en bovenarm
Exclusie: letsel van plexus brachialis (S14.3)

S44.0

letsel van nervus ulnaris ter hoogte van bovenarm
Exclusie:

letsel van nervus medianus ter hoogte van bovenarm

S44.2

nervus medianus NNO (S54.1)

po

Exclusie:

letsel van nervus radialis ter hoogte van bovenarm
Exclusie:

nervus radialis NNO (S54.2)

ur

S44.1

nervus ulnaris NNO (S54.0)

se
s

S44

on
ly

S43.6

letsel van nervus axillaris

S44.4

letsel van nervus musculocutaneus

S44.5

letsel van sensibele huidzenuw ter hoogte van schouder en bovenarm

S44.7

letsel van multipele zenuwen ter hoogte van schouder en bovenarm

S44.8

letsel van overige gespecificeerde zenuwen ter hoogte van schouder en
bovenarm

S44.9

letsel van niet-gespecificeerde zenuw ter hoogte van schouder en bovenarm

S45

letsel van bloedvaten ter hoogte van schouder en bovenarm

uc

at

io

na

lp

S44.3

ed

Exclusie:

letsel van:
• arteria subclavia (S25.1)
• vena subclavia (S25.3)

letsel van arteria axillaris

S45.1

letsel van arteria brachialis

Fo
r

S45.0

S45.2

letsel van vena axillaris of vena brachialis

S45.3

letsel van oppervlakkige vene ter hoogte van schouder en bovenarm

S45.7

letsel van multipele bloedvaten ter hoogte van schouder en bovenarm

S45.8

letsel van overige gespecificeerde bloedvaten ter hoogte van schouder en
bovenarm
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S45.9

letsel van niet-gespecificeerd bloedvat ter hoogte van schouder en
bovenarm

S46

letsel van spier en pees ter hoogte van schouder en bovenarm
letsel van spier en pees ter hoogte van of distaal van elleboog
(S56.-)

on
ly

Exclusie:

letsel van spier(en) en pees (pezen) van `rotator cuff` van schouder

S46.1

letsel van spier en pees van caput longum van biceps

S46.2

letsel van spier en pees van overige delen van biceps

S46.3

letsel van spier en pees van triceps

S46.7

letsel van multipele spieren en pezen ter hoogte van schouder en
bovenarm

S46.8

letsel van overige gespecificeerde spieren en pezen ter hoogte van schouder
en bovenarm

S46.9

letsel van niet-gespecificeerde spier en pees ter hoogte van schouder en
bovenarm

S47

crush-letsel van schouder en bovenarm

po

ur

lp

crush-letsel van elleboog (S57.0)

na

Exclusie:

traumatische amputatie van schouder en bovenarm

traumatische amputatie ter hoogte van schoudergewricht

uc

S48.0

traumatische amputatie:
• ter hoogte van elleboog (S58.0)
• van arm, niveau niet-gespecificeerd (T11.6)

at

Exclusie:

io

S48

se
s

S46.0

traumatische amputatie tussen schouder en elleboog

S48.9

traumatische amputatie van schouder en bovenarm, niveau nietgespecificeerd

ed

S48.1

overige en niet-gespecificeerde letsels van schouder en bovenarm

S49.7

multipele letsels van schouder en bovenarm

Fo
r

S49

letsels die geklasseerd kunnen worden onder meer dan één van de categorieën
S40-S48

S49.8

overige gespecificeerde letsels van schouder en bovenarm

S49.9

niet-gespecificeerd letsel van schouder en bovenarm
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Exclusie:

oppervlakkig letsel van elleboog en onderarm
Exclusie:

se
s

S50

bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
dubbelzijdig letsel van elleboog en onderarm (T00-T07)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)
letsel van:
• arm, niveau niet-gespecificeerd (T10-T11)
• pols en hand (S60-S69)

on
ly

letsels aan elleboog en onderarm
(S50-S59)

oppervlakkig letsel van pols en hand (S60.-)

contusie van elleboog

S50.1

contusie van overige en niet-gespecificeerde delen van onderarm

S50.7

multipele oppervlakkige-letsels van elleboog en onderarm

S50.8

overige gespecificeerde oppervlakkige-letsels van elleboog en onderarm

S50.9

oppervlakkig letsel van elleboog en onderarm, niet-gespecificeerd

S51

open wond van elleboog en onderarm
Exclusie: open wond van pols en hand (S61.-)
traumatische amputatie van onderarm (S58.-)

S51.0

open wond van elleboog

S51.7

multipele open wonden van onderarm

S51.8

open wond van overige gespecificeerde delen van onderarm

uc

at

io

na

lp

ur

po

S50.0

open wond van onderarm, deel niet-gespecificeerd

S52

fractuur van elleboog en onderarm

Fo
r

ed

S51.9

Exclusie: fractuur ter hoogte van pols en hand (S62.-)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open
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S52.0

fractuur van boveneinde van ulna

S52.1

on
ly

elleboog NNO
Monteggia-(luxatie)fractuur
processus coronoideus
processus olecrani
proximaal uiteinde
fractuur van boveneinde van radius

fractuur van schacht van ulna

S52.3

fractuur van schacht van radius

S52.4

fractuur van schacht van zowel ulna als radius

S52.5

fractuur van ondereinde van radius

ur

Colles-fractuur
Smith-fractuur

po

S52.2

se
s

caput
collum
proximaal uiteinde

fractuur van ondereinde van zowel ulna als radius

S52.7

multipele fracturen van onderarm

fractuur van overige gespecificeerde delen van onderarm

io

S52.8

fracturen van zowel ulna als radius:
• ondereinde (S52.6)
• schacht (S52.4)

na

Exclusie:

lp

S52.6

S53

fractuur van onderarm, deel niet-gespecificeerd

uc

S52.9

at

caput ulnae
ondereinde van ulna

luxatie van radiuskop

ed

S53.0

luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten van elleboog
articulatio humeroradialis
Exclusie: Monteggia-(luxatie)fractuur (S52.0)

luxatie van elleboog, niet-gespecificeerd

Fo
r

S53.1

S53.2

traumatische ruptuur van ligamentum collaterale radiale

S53.3

traumatische ruptuur van ligamentum collaterale ulnare

S53.4

distorsie van elleboog

XIX.30

articulatio humeroulnaris
Exclusie: geïsoleerde luxatie van radiuskop (S53.0)
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S54

letsel van zenuwen ter hoogte van onderarm
Exclusie:

S54.0

letsel van zenuwen ter hoogte van pols en hand (S64.-)

letsel van nervus ulnaris ter hoogte van onderarm

S54.1

letsel van nervus medianus ter hoogte van onderarm
nervus medianus NNO

S54.2

letsel van nervus radialis ter hoogte van onderarm

se
s

nervus radialis NNO

on
ly

nervus ulnaris NNO

letsel van sensibele huidzenuw ter hoogte van onderarm

S54.7

letsel van multipele zenuwen ter hoogte van onderarm

S54.8

letsel van overige gespecificeerde zenuwen ter hoogte van onderarm

S54.9

letsel van niet-gespecificeerde zenuw ter hoogte van onderarm

S55

letsel van bloedvaten ter hoogte van onderarm

letsel van:
• arteria en vena brachialis (S45.1-S45.2)
• bloedvaten ter hoogte van pols en hand (S65.-)

lp

Exclusie:

ur

po

S54.3

letsel van arteria ulnaris ter hoogte van onderarm

S55.1

letsel van arteria radialis ter hoogte van onderarm

S55.2

letsel van vena ter hoogte van onderarm

S55.7

letsel van multipele bloedvaten ter hoogte van onderarm

S55.8

letsel van overige gespecificeerde bloedvaten ter hoogte van onderarm

uc

at

io

na

S55.0

letsel van niet-gespecificeerd bloedvat ter hoogte van onderarm

ed

S55.9

S56

letsel van spier en pees ter hoogte van onderarm
Exclusie:

Fo
r

S56.0

letsel van spier en pees ter hoogte van of distaal van pols (S66.-)

letsel van buigspier en -pees van duim ter hoogte van onderarm

S56.1

letsel van buigspier en -pees van overige vinger(s) ter hoogte van onderarm

S56.2

letsel van overige buigspier en -pees ter hoogte van onderarm

S56.3

letsel van strek- of abductiespieren en -pezen van duim ter hoogte van onderarm

S56.4

letsel van strekspier en -pees van overige vinger(s) ter hoogte van onderarm

S56.5

letsel van overige strekspier en -pees ter hoogte van onderarm

XIX.31

HOOFDSTUK XIX.
letsel van multipele spieren en pezen ter hoogte van onderarm

S56.8

letsel van overige en niet-gespecificeerde spieren en pezen ter hoogte van
onderarm

S57

crush-letsel van onderarm
Exclusie: crush-letsel van pols en hand (S67.-)

S57.0

crush-letsel van elleboog

S57.8

crush-letsel van overige gespecificeerde delen van onderarm

S57.9

crush-letsel van onderarm, deel niet-gespecificeerd

S58

traumatische amputatie van onderarm
Exclusie: traumatische amputatie van pols en hand (S68.-)

S58.0

traumatische amputatie ter hoogte van elleboog

S58.1

traumatische amputatie tussen elleboog en pols

S58.9

traumatische amputatie van onderarm, niveau niet-gespecificeerd

S59

overige en niet-gespecificeerde letsels van onderarm

se
s

po

ur

lp

overige en niet-gespecificeerde letsels van pols en hand (S69.-)

na

Exclusie:
S59.7

on
ly

S56.7

multipele letsels van elleboog en onderarm
letsels die geklasseerd kunnen worden onder meer dan één van de categorieën S50-S58
overige gespecificeerde letsels van onderarm

S59.9

niet-gespecificeerd letsel van onderarm

at

io

S59.8

uc

letsels aan pols en hand
(S60-S69)
bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
dubbelzijdig letsel van pols en hand (T00-T07)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)
letsel van arm, niveau niet-gespecificeerd (T10-T11)

Fo
r

ed

Exclusie:

S60

oppervlakkig letsel van pols en hand

S60.0

contusie van vinger(s) zonder beschadiging van nagel
contusie van vinger(s) NNO
Exclusie: contusie met beschadiging van nagel(matrix) (S60.1)

S60.1

contusie van vinger(s) met beschadiging van nagel

S60.2

contusie van overige delen van pols en hand

XIX.32

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)
multipele oppervlakkige-letsels van pols en hand

S60.8

overige gespecificeerde oppervlakkige-letsels van pols en hand

S60.9

oppervlakkig letsel van pols en hand, niet-gespecificeerd

S61

open wond van pols en hand
Exclusie:

S61.0

traumatische amputatie van pols en hand (S68.-)

open wond van vinger(s) zonder beschadiging van nagel

on
ly

S60.7

se
s

open wond van vinger(s) NNO
Exclusie: open wond met beschadiging van nagel(matrix) (S61.1)
open wond van vinger(s) met beschadiging van nagel

S61.7

multipele open wonden van pols en hand

S61.8

open wond van overige gespecificeerde delen van pols en hand

S61.9

open wond van pols en hand, deel niet-gespecificeerd

S62

fractuur ter hoogte van pols en hand
Exclusie: fractuur van distale delen van ulna en radius (S52.-)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

S62.0

fractuur van os scaphoideum [os naviculare] van hand

uc

at

io

na

lp

ur

po

S61.1

fractuur van overige handwortelbeenderen
os
os
os
os
os
os
os

capitatum [os magnum]
hamatum [os unciforme]
lunatum [os semilunare]
pisiforme
trapezium [os multangulum majus]
trapezoideum [os multangulum minus]
triquetrum [os cuneiforme van pols]

Fo
r

ed

S62.1

S62.2

fractuur van os metacarpale I
Bennett-fractuur

S62.3

fractuur van overige metacarpalia

S62.4

multipele fracturen van metacarpalia

S62.5

fractuur van duim

XIX.33
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fractuur van overige vinger

S62.7

multipele fracturen van vingers

S62.8

fractuur van overige en niet-gespecificeerde delen van pols en hand

S63

luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten ter hoogte van pols en hand

S63.0

luxatie van pols

luxatie van vinger

se
s

lp

duim
falanx van hand
interfalangeaal (gewricht), hand
metacarpaal (bot), distaal uiteinde
metacarpofalangeaal (gewricht)

ur

S63.1

po

carpaal (bot)
carpometacarpaal (gewricht)
intercarpaal (gewricht)
metacarpaal (bot), proximaal uiteinde
radio-ulnair (gewricht), distaal
radiocarpaal (gewricht)
radius, distaal uiteinde
ulna, distaal uiteinde

on
ly

S62.6

multipele luxaties van vingers

S63.3

traumatische ruptuur van ligament van pols en handwortel

na

S63.2

traumatische ruptuur van ligament van vinger ter hoogte van
metacarpofalangeaal en interfalangeaal gewricht (gewrichten)

uc

S63.4

at

io

collaterale banden van pols
radiocarpaal (ligament)
ulnocarpaal (palmair)

ed

collateraal
fascia palmaris
palmair

S63.5

distorsie van pols

Fo
r

carpaal (gewricht)
radiocarpaal (gewricht)(ligament)

S63.6

distorsie van vinger(s)
duim
falanx van hand
interfalangeaal (gewricht), hand
metacarpofalangeaal (gewricht)

S63.7

distorsie van overige en niet-gespecificeerde delen van hand

S64

letsel van zenuwen ter hoogte van pols en hand

XIX.34

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)
letsel van nervus ulnaris ter hoogte van pols en hand

S64.1

letsel van nervus medianus ter hoogte van pols en hand

S64.2

letsel van nervus radialis ter hoogte van pols en hand

S64.3

letsel van nervus digitalis van duim

S64.4

letsel van nervus digitalis van overige vinger

S64.7

letsel van multipele zenuwen ter hoogte van pols en hand

S64.8

letsel van overige gespecificeerde zenuwen ter hoogte van pols en hand

S64.9

letsel van niet-gespecificeerde zenuw ter hoogte van pols en hand

S65

letsel van bloedvaten ter hoogte van pols en hand

S65.0

letsel van arteria ulnaris ter hoogte van pols en hand

S65.1

letsel van arteria radialis ter hoogte van pols en hand

S65.2

letsel van arcus palmaris superficialis

S65.3

letsel van arcus palmaris profundus

S65.4

letsel van bloedvat(en) van duim

S65.5

letsel van bloedvat(en) van overige vinger

S65.7

letsel van multipele bloedvaten ter hoogte van pols en hand

S65.8

letsel van overige gespecificeerde bloedvaten ter hoogte van pols en hand

S65.9

letsel van niet-gespecificeerd bloedvat ter hoogte van pols en hand

S66

letsel van spier en pees ter hoogte van pols en hand

ed

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

S64.0

letsel van lange buigspier en -pees van duim ter hoogte van pols en hand

S66.1

letsel van buigspier en -pees van overige vinger ter hoogte van pols en hand

Fo
r

S66.0

S66.2

letsel van strekspier en -pees van duim ter hoogte van pols en hand

S66.3

letsel van strekspier en -pees van overige vinger ter hoogte van pols en hand

S66.4

letsel van intrinsieke handspier en -pees van duim

S66.5

letsel van intrinsieke handspier en -pees van overige vinger

S66.6

letsel van multipele buigspieren en -pezen ter hoogte van pols en hand
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letsel van multipele strekspieren en -pezen ter hoogte van pols en hand

S66.8

letsel van overige gespecificeerde spieren en pezen ter hoogte van pols en
hand

S66.9

letsel van niet-gespecificeerde spier en pees ter hoogte van pols en hand

S67

crush-letsel van pols en hand

S67.0

crush-letsel van duim en overige vinger(s)

S67.8

crush-letsel van overige en niet-gespecificeerde delen van pols en hand

S68

traumatische amputatie van pols en hand

S68.0

traumatische amputatie van duim (totaal)(partieel)

S68.1

traumatische amputatie van één andere vinger (totaal)(partieel)

S68.2

traumatische amputatie van uitsluitend twee of meer vingers (totaal)(partieel)

S68.3

gecombineerde traumatische-amputatie van (deel van) vinger(s) met andere
delen van pols en hand

S68.4

traumatische amputatie van hand ter hoogte van pols

S68.8

traumatische amputatie van overige gespecificeerde delen van pols en hand

S68.9

traumatische amputatie van pols en hand, niveau niet-gespecificeerd

S69

overige en niet-gespecificeerde letsels van pols en hand

S69.7

multipele letsels van pols en hand

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

S66.7

uc

letsels die geklasseerd kunnen worden onder meer dan één van de categorieën
S60-S68

overige gespecificeerde letsels van pols en hand

S69.9

niet-gespecificeerd letsel van pols en hand

ed

S69.8

Fo
r

letsels aan heup en bovenbeen
(S70-S79)
Exclusie:

bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
dubbelzijdig letsel van heup en bovenbeen (T00-T07)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)
letsels van been, niveau niet-gespecificeerd (T12-T13)

S70

oppervlakkig letsel van heup en bovenbeen

S70.0

contusie van heup

XIX.36

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)
contusie van bovenbeen

S70.7

multipele oppervlakkige-letsels van heup en bovenbeen

S70.8

overige gespecificeerde oppervlakkige-letsels van heup en bovenbeen

S70.9

oppervlakkige letsel van heup en bovenbeen, niet-gespecificeerd

S71

open wond van heup en bovenbeen
Exclusie: traumatische amputatie van heup en bovenbeen (S78.-)

S71.0

open wond van heup

S71.1

open wond van bovenbeen

S71.7

multipele open wonden van heup en bovenbeen

S71.8

open wond van overige en niet-gespecificeerde delen van bekkengordel

S72

femurfractuur

ur

po

se
s

on
ly

S70.1

S72.0

io

na

lp

Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open
fractuur van femurhals

S72.1

at

heupfractuur NNO

pertrochantaire fractuur

uc

intertrochantaire fractuur
trochantaire fractuur

subtrochantaire fractuur

S72.3

femurschachtfractuur

S72.4

fractuur van ondereinde van femur

Fo
r

ed

S72.2

S72.7

multipele fracturen van femur

S72.8

fracturen van overige gespecificeerde delen van femur

S72.9

fractuur van femur, deel niet-gespecificeerd

S73

luxatie en distorsie van heupgewricht en ligamenten van heup

S73.0

luxatie van heup

XIX.37
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distorsie van heup

S74

letsel van zenuwen ter hoogte van heup en bovenbeen

S74.0

letsel van nervus ischiadicus ter hoogte van heup en bovenbeen

S74.1

letsel van nervus femoralis ter hoogte van heup en bovenbeen

S74.2

letsel van sensibele huidzenuw ter hoogte van heup en bovenbeen

S74.7

letsel van multipele zenuwen ter hoogte van heup en bovenbeen

S74.8

letsel van overige gespecificeerde zenuwen ter hoogte van heup en
bovenbeen

S74.9

letsel van niet-gespecificeerde zenuw ter hoogte van heup en
bovenbeen

S75

letsel van bloedvaten ter hoogte van heup en bovenbeen
Exclusie: arteria poplitea (S85.0)

S75.0

letsel van arteria femoralis

S75.1

letsel van vena femoralis ter hoogte van heup en bovenbeen

S75.2

letsel van vena saphena magna ter hoogte van heup en bovenbeen
Exclusie:

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

S73.1

vena saphena magna NNO (S85.3)

letsel van multipele bloedvaten ter hoogte van heup en bovenbeen

S75.8

letsel van overige gespecificeerde bloedvaten ter hoogte van heup en
bovenbeen

S75.9

letsel van niet-gespecificeerd bloedvat ter hoogte van heup en bovenbeen

at

uc

S76

io

S75.7

letsel van spier en pees ter hoogte van heup

ed

S76.0

letsel van spier en pees ter hoogte van heup en bovenbeen

S76.1

letsel van musculus quadriceps (spier en pees)

Fo
r

ligamentum patellae (pees)

S76.2

letsel van adductor van bovenbeen (spier en pees)

S76.3

letsel van spier en pees van dorsale spiergroep ter hoogte van bovenbeen

S76.4

letsel van overige en niet-gespecificeerde spieren en pezen ter hoogte van
bovenbeen

S76.7

letsel van multipele spieren en pezen ter hoogte van heup en bovenbeen

S77

crush-letsel van heup en bovenbeen

XIX.38

S77.0

crush-letsel van heup

S77.1

crush-letsel van bovenbeen

S77.2

crush-letsel van heup met bovenbeen

S78

traumatische amputatie van heup en bovenbeen
Exclusie:

on
ly

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)

traumatische amputatie van onderste extremiteit, niveau nietgespecificeerd (T13.6)

traumatische amputatie ter hoogte van heupgewricht

S78.1

traumatische amputatie tussen heup en knie

S78.9

traumatische amputatie van heup en bovenbeen, niveau niet-gespecificeerd

S79

overige en niet-gespecificeerde letsels van heup en bovenbeen

S79.7

multipele letsels van heup en bovenbeen

po

se
s

S78.0

ur

letsels die geklasseerd kunnen worden onder meer dan één van de categorieën S70-S78
overige gespecificeerde letsels van heup en bovenbeen

S79.9

niet-gespecificeerd letsel van heup en bovenbeen

lp

S79.8

io

fractuur van enkel en malleolus
bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
dubbelzijdig letsel van knie en onderbeen (T00-T07)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)
letsel van:
• been, niveau niet-gespecificeerd (T12-T13)
• enkel en voet, behalve fractuur van enkel en malleolus (S90-S99)

ed

uc

at

Inclusie:
Exclusie:

na

letsels aan knie en onderbeen
(S80-S89)

oppervlakkig letsel van onderbeen
Exclusie: oppervlakkig letsel van enkel en voet (S90.-)

S80.0

contusie van knie

S80.1

contusie van overige en niet-gespecificeerde delen van onderbeen

S80.7

multipele oppervlakkige-letsels van onderbeen

S80.8

overige gespecificeerde oppervlakkige-letsels van onderbeen

S80.9

oppervlakkig letsel van onderbeen, niet-gespecificeerd

Fo
r

S80
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S81

open wond van onderbeen
Exclusie:

open wond van enkel en voet (S91.-)
traumatische amputatie van onderbeen (S88.-)

open wond van knie

S81.7

multipele open wonden van onderbeen

S81.8

open wond van overige gespecificeerde delen van onderbeen

S81.9

open wond van onderbeen, deel niet-gespecificeerd

S82

fractuur van onderbeen, inclusief enkel
Inclusie: malleolus
Exclusie: fractuur van voet, behalve enkel (S92.-)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

S82.0

fractuur van patella

na

knieschijf
S82.1

lp

ur

po

se
s

on
ly

S81.0

fractuur van boveneinde van tibia

met of zonder vermelding van fractuur van fibula

uc

at

io

tibia:
• caput
• condylen
• plateau
• proximaal uiteinde
• tuberositas

S82.2

fractuur van tibiaschacht

ed

met of zonder vermelding van fractuur van fibula

Fo
r

S82.3

S82.4

S82.5

fractuur van ondereinde van tibia
met of zonder vermelding van fractuur van fibula
Exclusie: mediale malleolus (S82.5)

fractuur van uitsluitend fibula
Exclusie:

fractuur van mediale malleolus
tibia met:
• enkel
• malleolus

XIX.40

laterale malleolus (S82.6)

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)
S82.6

fractuur van laterale malleolus

multipele fracturen van onderbeen
Exclusie:

S82.8

fracturen van zowel tibia als fibula:
• boveneinde (S82.1)
• ondereinde (S82.3)
• schacht (S82.2)

fracturen van overige gespecificeerde delen van onderbeen

se
s

S82.7

on
ly

fibula met:
• enkel
• malleolus

po

fractuur (van):
• bimalleolair
• enkel NNO
• trimalleolair

fractuur van onderbeen, deel niet-gespecificeerd

S83

luxatie en distorsie van kniegewricht en -ligamenten
Exclusie: 'dérangement interne' van knie (M23.-)
dérangement van patella (M22.0-M22.3)
luxatie van knie:
• oud (M24.3)
• pathologisch (M24.3)
• recidiverend (M24.4)

S83.0

luxatie van patella

S83.1

luxatie van knie

io

na

lp

ur

S82.9

S83.2

at

tibiofibulair (gewricht)

scheur van meniscus, vers

ed

uc

'bucket-handle'-scheur (van):
• NNO
• laterale meniscus
• mediale meniscus
Exclusie: oude 'bucket-handle'-scheur (M23.2)

Fo
r

S83.3

scheur van gewrichtskraakbeen van knie, vers

S83.4

distorsie van (fibulaire)(tibiale) collaterale knieband

S83.5

distorsie van (voorste)(achterste) kruisband van knie

S83.6

distorsie van overige en niet-gespecificeerde delen van knie
bovenste tibiofibulair-gewricht en -ligament
Exclusie: distorsie van ligamentum patellae (S76.1)

XIX.41
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S83.7

letsel van multipele structuren van knie
letsel van (laterale)(mediale) meniscus in combinatie met ligamenten (collaterale
banden en kruisbanden)

letsel van zenuwen ter hoogte van onderbeen
Exclusie: letsel van zenuwen ter hoogte van enkel en voet (S94.-)

S84.0

letsel van nervus tibialis ter hoogte van onderbeen

S84.1

letsel van nervus peroneus ter hoogte van onderbeen

S84.2

letsel van sensibele huidzenuw ter hoogte van onderbeen

S84.7

letsel van multipele zenuwen ter hoogte van onderbeen

S84.8

letsel van overige gespecificeerde zenuwen ter hoogte van onderbeen

S84.9

letsel van niet-gespecificeerde zenuw ter hoogte van onderbeen

S85

letsel van bloedvaten ter hoogte van onderbeen
Exclusie:

ur

po

se
s

on
ly

S84

letsel van bloedvaten ter hoogte van enkel en voet (S95.-)

letsel van arteria poplitea

S85.1

letsel van arteria tibialis (anterior)(posterior)

S85.2

letsel van arteria peronea

S85.3

letsel van vena saphena magna ter hoogte van onderbeen

io

na

lp

S85.0

vena saphena magna NNO

letsel van vena saphena parva ter hoogte van onderbeen

S85.5

letsel van vena poplitea

uc

at

S85.4

letsel van multipele bloedvaten ter hoogte van onderbeen

S85.8

letsel van overige gespecificeerde bloedvaten ter hoogte van onderbeen

S85.9

letsel van niet-gespecificeerd bloedvat ter hoogte van onderbeen

S86

letsel van spier en pees ter hoogte van onderbeen
Exclusie: letsel van:
• spier en pees ter hoogte van of distaal van enkel (S96.-)
• ligamentum patellae (S76.1)

S86.0

letsel van achillespees

S86.1

letsel van overige spieren en pezen van dorsale spiergroep ter hoogte van
onderbeen

Fo
r

ed

S85.7

XIX.42

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)
letsel van spieren en pezen van ventrale spiergroep ter hoogte van onderbeen

S86.3

letsel van spieren en pezen van laterale spiergroep ter hoogte van onderbeen

S86.7

letsel van multipele spieren en pezen ter hoogte van onderbeen

S86.8

letsel van overige gespecificeerde spieren en pezen ter hoogte van
onderbeen

S86.9

letsel van niet-gespecificeerde spier en pees ter hoogte van onderbeen

S87

crush-letsel van onderbeen
Exclusie: crush-letsel van enkel en voet (S97.-)

S87.0

crush-letsel van knie

S87.8

crush-letsel van overige en niet-gespecificeerde delen van onderbeen

S88

traumatische amputatie van onderbeen
Exclusie: traumatische amputatie van:
• been, niveau niet-gespecificeerd (T13.6)
• enkel en voet (S98.-)

S88.0

traumatische amputatie ter hoogte van knie

S88.1

traumatische amputatie tussen knie en enkel

S88.9

traumatische amputatie van onderbeen, niveau niet-gespecificeerd

S89

overige en niet-gespecificeerde letsels van onderbeen
Exclusie: overige en niet-gespecificeerde letsels van enkel en voet (S99.-)

S89.7

multipele letsels van onderbeen

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

S86.2

uc

letsels die geklasseerd kunnen worden onder meer dan één van de categorieën
S80-S88

overige gespecificeerde letsels van onderbeen

ed

S89.8
S89.9

niet-gespecificeerd letsel van onderbeen

Fo
r

letsels aan enkel en voet
(S90-S99)
Exclusie:

bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
dubbelzijdig letsel van enkel en voet (T00-T07)
fractuur van enkel en malleolus (S82.-)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)
letsel van been, niveau niet-gespecificeerd (T12-T13)

XIX.43

S90

oppervlakkig letsel van enkel en voet

S90.0

contusie van enkel

S90.1

contusie van teen (tenen) zonder beschadiging van nagel
contusie van teen (tenen) NNO

on
ly
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contusie van teen (tenen) met beschadiging van nagel

S90.3

contusie van overige en niet-gespecificeerde delen van voet

S90.7

multipele oppervlakkige-letsels van enkel en voet

S90.8

overige gespecificeerde oppervlakkige-letsels van enkel en voet

S90.9

oppervlakkig letsel van enkel en voet, niet-gespecificeerd

S91

open wond van enkel en voet

po

Exclusie:

se
s

S90.2

traumatische amputatie van enkel en voet (S98.-)

open wond van enkel

S91.1

open wond van teen (tenen) zonder beschadiging van nagel

lp

ur

S91.0

open wond van teen (tenen) NNO

open wond van teen (tenen) met beschadiging van nagel

S91.3

open wond van overige delen van voet

na

S91.2

io

open wond van voet NNO

multipele open wonden van enkel en voet

S92

fractuur van voet, behalve enkel
Exclusie: enkel (S82.-)
malleolus (S82.-)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

Fo
r

ed

uc

at

S91.7

S92.0

S92.1

fractuur van calcaneus
hielbeen
os calcis
fractuur van talus
astragalus

XIX.44
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S92.2

fractuur van overige voetwortelbeenderen
os cuboideum
os cuneiforme (intermedium)(laterale)(mediale)
os naviculare
fractuur van os metatarsale

S92.4

fractuur van grote teen

S92.5

fractuur van overige teen

S92.7

multipele fracturen van voet

S92.9

fractuur van voet, niet-gespecificeerd

S93

luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten ter hoogte van enkel
en voet

S93.0

luxatie van enkelgewricht

S93.1

luxatie van teen (tenen)

se
s

po

ur
lp

astragalus
fibula, ondereinde
talus
tibia, ondereinde

on
ly

S92.3

na

interfalangeaal (gewricht(en))
metatarsofalangeaal (gewricht(en))

ruptuur van ligamenten ter hoogte van enkel en voet

S93.3

luxatie van overige en niet-gespecificeerde delen van voet

io

S93.2

uc

at

os naviculare
tarsaal (gewricht(en))
tarsometatarsaal (gewricht(en))
distorsie van enkel
calcaneofibulair (ligament)
ligamentum
mediaal (ligament) [lig. deltoideum]
talofibulair (ligament)
tibiofibulair (ligament), distaal
Exclusie: letsel van achillespees (S86.0)

Fo
r

ed

S93.4

S93.5

S93.6

distorsie van teen (tenen)
interfalangeaal (gewricht(en))
metatarsofalangeaal (gewricht(en))
distorsie van overige en niet-gespecificeerde delen van voet
tarsaal (ligament)
tarsometatarsaal (ligament)

S94

letsel van zenuwen ter hoogte van enkel en voet
XIX.45

HOOFDSTUK XIX.
letsel van nervus plantaris lateralis

S94.1

letsel van nervus plantaris medialis

S94.2

letsel van nervus peroneus profundus ter hoogte van enkel en voet
eindtak, laterale tak van nervus peroneus profundus

on
ly

S94.0

letsel van sensibele huidzenuw ter hoogte van enkel en voet

S94.7

letsel van multipele zenuwen ter hoogte van enkel en voet

S94.8

letsel van overige gespecificeerde zenuwen ter hoogte van enkel en voet

S94.9

letsel van niet-gespecificeerde zenuw ter hoogte van enkel en voet

S95

letsel van bloedvaten ter hoogte van enkel en voet
Exclusie: letsel van arteria en vena tibialis posterior (S85.-)

S95.0

letsel van arteria dorsalis pedis

S95.1

letsel van arteria plantaris pedis

S95.2

letsel van vena dorsalis pedis

S95.7

letsel van multipele bloedvaten ter hoogte van enkel en voet

S95.8

letsel van overige gespecificeerde bloedvaten ter hoogte van enkel en voet

S95.9

letsel van niet-gespecificeerd bloedvat ter hoogte van enkel en voet

S96

letsel van spier en pees ter hoogte van enkel en voet

ur

lp

na

io

letsel van achillespees (S86.0)

at

Exclusie:

letsel van spier en pees van lange buigspier van teen ter hoogte van enkel en
voet

uc

S96.0

po

se
s

S94.3

letsel van spier en pees van lange strekspier van teen ter hoogte van enkel en
voet

ed

S96.1

letsel van intrinsieke spier en pees

S96.7

letsel van multipele spieren en pezen ter hoogte van enkel en voet

S96.8

letsel van overige gespecificeerde spieren en pezen ter hoogte van enkel
en voet

S96.9

letsel van niet-gespecificeerde spier en pees ter hoogte van enkel en voet

S97

crush-letsel van enkel en voet

S97.0

crush-letsel van enkel

Fo
r

S96.2

XIX.46
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S97.1

crush-letsel van teen (tenen)

S97.8

crush-letsel van overige delen van enkel en voet

traumatische amputatie van enkel en voet

S98.0

traumatische amputatie van voet ter hoogte van enkel

S98.1

traumatische amputatie van één teen

S98.2

traumatische amputatie van twee of meer tenen

S98.3

traumatische amputatie van overige delen van voet

se
s

S98

on
ly

crush-letsel van voet NNO

gecombineerde traumatische-amputatie van teen (tenen) en andere delen van voet
traumatische amputatie van voet, niveau niet-gespecificeerd

S99

overige en niet-gespecificeerde letsels van enkel en voet

S99.7

multipele letsels van enkel en voet

ur

po

S98.4

lp

letsels die geklasseerd kunnen worden onder meer dan één van de categorieën
S90-S98
overige gespecificeerde letsels van enkel en voet

S99.9

niet-gespecificeerd letsel van enkel en voet

na

S99.8

at

dubbelzijdig betrokkenheid van extremiteiten
letsel naar aard van twee of meer lichaamsregio's geclassificeerd onder
S00-S99
bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)
multipele letsels binnen één lichaamsregio - zie de S-codes
zonnebrand (L55.-)

uc

Inclusie:

io

letsels van multipele lichaamsregio's
(T00-T07)

ed

Exclusie:

Fo
r

T00

T00.0

T00.1

oppervlakkige letsels van multipele lichaamsregio's
oppervlakkige letsels van hoofd met hals
oppervlakkige letsels naar lokalisatie geclassificeerd onder S00.- en S10.Exclusie: met letsel van overige lichaamsregio('s) (T00.8)

oppervlakkige letsels van thorax met buik, bekken en onderste deel
van rug
oppervlakkige letsels naar lokalisatie geclassificeerd onder S20.-, S30.- en T09.0
Exclusie: met letsel van overige lichaamsregio's (T00.8)

XIX.47
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T00.2

oppervlakkige letsel van multipele regio's van bovenste extremiteit(en)

T00.3

on
ly

oppervlakkige letsel naar lokalisatie geclassificeerd onder S40.-, S50.-, S60.- en
T11.0
Exclusie: met letsel van:
• onderste extremiteit(en) (T00.6)
• thorax, buik, bekken en onderste deel van rug (T00.8)
oppervlakkige letsels van multipele regio's van onderste extremiteit(en)

T00.6

se
s

oppervlakkige letsel naar lokalisatie geclassificeerd onder S70.-, S80.-, S90.- en
T13.0
Exclusie: met letsel van:
• bovenste extremiteit(en) (T00.6)
• thorax, buik, bekken en onderste deel van rug (T00.8)

oppervlakkige letsels van multipele regio's van bovenste extremiteit(en) met
onderste extremiteit(en)

po

oppervlakkige letsels naar lokalisatie geclassificeerd onder T00.2 en T00.3
Exclusie: met letsel van thorax, buik, bekken en onderste deel van rug (T00.8)
oppervlakkige letsels van overige gespecificeerde combinaties van
lichaamsregio's

T00.9

multipele oppervlakkige-letsels, niet-gespecificeerd

lp

ur

T00.8

io

na

multipele:
• blaren (niet-thermisch) NNO
• contusies NNO
• hematomen NNO
• insectenbeten (niet-giftig) NNO
• kneuzingen NNO
• schaafwonden NNO

open wonden van multipele lichaamsregio's
Exclusie: traumatische amputaties van multipele lichaamsregio's (T05.-)

uc

at

T01
T01.0

open wonden van hoofd met hals

ed

open wonden naar lokalisatie geclassificeerd onder S01.- en S11.Exclusie: met letsel van overige lichaamsregio('s) (T01.8)

T01.1

open wonden van thorax met buik, bekken en onderste deel van rug

Fo
r

open wonden naar lokalisatie geclassificeerd onder S21.-, S31.- en T09.1
Exclusie: met letsel van overige lichaamsregio('s) (T01.8)

T01.2

XIX.48

open wonden van multipele regio's van bovenste extremiteit(en)
open wonden naar lokalisatie geclassificeerd onder S41.-, S51.-, S61.- en T11.1
Exclusie: met letsel van:
• onderste extremiteit(en) (T01.6)
• thorax, buik, bekken en onderste deel van rug (T01.8)
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T01.3

open wonden van multipele regio's van onderste extremiteit(en)

T01.6

on
ly

open wonden naar lokalisatie geclassificeerd onder S71.-, S81.-, S91.- en T13.1
Exclusie: met letsel van:
• bovenste extremiteit(en) (T01.6)
• thorax, buik, bekken en onderste deel van rug (T01.8)
open wonden van multipele regio's van bovenste extremiteit(en) met onderste
extremiteit(en)
open wonden naar lokalisatie geclassificeerd onder T01.2 en T01.3
Exclusie: met letsel van thorax, buik, bekken en onderste deel van rug (T01.8)
open wonden van overige gespecificeerde combinaties van
lichaamsregio's

T01.9

multipele open wonden, niet-gespecificeerd

ur

po

multipele:
• dierenbeten NNO
• laceraties NNO
• snijwonden NNO
• steekwonden NNO

se
s

T01.8

fracturen van multipele lichaamsregio's
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

T02.0

fracturen van hoofd met hals

at

io

na

lp

T02

uc

fracturen naar lokalisatie geclassificeerd onder S02.- en S12.Exclusie: met fracturen van overige lichaamsregio('s) (T02.8)

T02.1

fracturen van thorax met bekken en onderste deel van rug

Fo
r

ed

fracturen naar lokalisatie geclassificeerd onder S22.-, S32.- en T08
Exclusie: in combinatie met fracturen van:
• extremiteit(en) (T02.7)
• overige lichaamsregio's (T02.8)

T02.2

fracturen van multipele regio's van één bovenste-extremiteit
fracturen naar lokalisatie geclassificeerd onder S42.-, S52.-, S62.- en T10 van één
bovenste-extremiteit
Exclusie: in combinatie met fracturen van:
• andere bovenste-extremiteit (T02.4)
• onderste extremiteit(en) (T02.6)
• thorax, bekken en onderste deel van rug (T02.7)

XIX.49
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T02.3

fracturen van multipele regio's van één onderste-extremiteit

T02.4

on
ly

fracturen naar lokalisatie geclassificeerd onder S72.-, S82.-, S92.- en T12 van één
onderste-extremiteit
Exclusie: in combinatie met fracturen van:
• andere onderste-extremiteit (T02.5)
• bovenste extremiteit(en) (T02.6)
• thorax, bekken en onderste deel van rug (T02.7)
fracturen van multipele regio's van beide bovenste-extremiteiten

T02.5

se
s

fracturen naar lokalisatie geclassificeerd onder S42.-, S52.-, S62.- en T10
gespecificeerd als dubbelzijdig
Exclusie: in combinatie met fracturen van:
• onderste extremiteit(en) (T02.6)
• thorax, bekken en onderste deel van rug (T02.7)
fracturen van multipele regio's van beide onderste-extremiteiten

fracturen van multipele regio's van bovenste extremiteit(en) met onderste
extremiteit(en)
in combinatie met fracturen van thorax, bekken en onderste deel van rug
(T02.7)

na

Exclusie:

lp

T02.6

ur

po

fracturen naar lokalisatie geclassificeerd onder S72.-, S82.-, S92.- en T12
gespecificeerd als dubbelzijdig
Exclusie: in combinatie met fracturen van:
• bovenste extremiteit(en) (T02.6)
• thorax, bekken en onderste deel van rug (T02.7)

fracturen van thorax met bekken en onderste deel van rug met extremiteit(en)

T02.8

fracturen van overige gespecificeerde combinaties van lichaamsregio's

T02.9

multipele fracturen, niet-gespecificeerd

T03

luxaties en distorsies van multipele lichaamsregio's

uc

at

io

T02.7

T03.0

luxaties en distorsies van hoofd met hals

ed

luxaties en distorsies naar lokalisatie geclassificeerd onder S03.- en S13.Exclusie: in combinatie met luxaties en distorsies van overige lichaamsregio's
(T03.8)

Fo
r

T03.1

T03.2

XIX.50

luxaties en distorsies van thorax met bekken en onderste deel van rug
luxaties en distorsies naar lokalisatie geclassificeerd onder S23.-, S33.- en T09.2
Exclusie: met luxaties en distorsies van overige lichaamsregio('s) (T03.8)

luxaties en distorsies van multipele regio's van bovenste extremiteit(en)
luxaties en distorsies naar lokalisatie geclassificeerd onder S43.-, S53.-, S63.- en T11.2
Exclusie: in combinatie met luxaties en distorsies van:
• onderste extremiteit(en) (T03.4)
• thorax, bekken en onderste deel van rug (T03.8)
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T03.3

luxaties en distorsies van multipele regio's van onderste extremiteit(en)

T03.4

on
ly

luxaties en distorsies naar lokalisatie geclassificeerd onder S73.-, S83.-, S93.- en T13.2
Exclusie: in combinatie met luxaties en distorsies van:
• bovenste extremiteit(en) (T03.4)
• thorax, bekken en onderste deel van rug (T03.8)
luxaties en distorsies van multipele regio's van bovenste extremiteit(en) met
onderste extremiteit(en)
Exclusie:

in combinatie met luxaties en distorsies van thorax, bekken en onderste
deel van rug (T03.8)

luxaties en distorsies van overige gespecificeerde combinaties van
lichaamsregio's

T03.9

multipele luxaties en distorsies, niet-gespecificeerd

T04

crush-letsels van multipele lichaamsregio's

T04.0

crush-letsels van hoofd met hals

po

se
s

T03.8

crush-letsels van thorax met buik, bekken en onderste deel van rug

lp

T04.1

ur

crush-letsels naar lokalisatie geclassificeerd onder S07.- en S17.Exclusie: met crush-letsel van overige lichaamsregio('s) (T04.8)

crush-letsels van multipele regio's van bovenste extremiteit(en)

io

T04.2

na

crush-letsels naar lokalisatie geclassificeerd onder S28.- en S38.crush-letsel van romp NNO
Exclusie: met crush-letsel van:
• extremiteiten (T04.7)
• overige lichaamsregio's (T04.8)

uc

at

crush-letsels naar lokalisatie geclassificeerd onder S47, S57.- en S67.crush-letsel van bovenste extremiteit NNO
Exclusie: met crush-letsel van:
• onderste extremiteit(en) (T04.4)
• thorax, buik, bekken en onderste deel van rug (T04.7)

crush-letsels van multipele regio's van onderste extremiteit(en)
crush-letsels naar lokalisatie geclassificeerd onder S77.-, S87.- en S97.crush-letsel van onderste extremiteit NNO
Exclusie: met crush-letsel van:
• bovenste extremiteit(en) (T04.4)
• thorax, buik, bekken en onderste deel van rug (T04.7)

Fo
r

ed

T04.3

T04.4

crush-letsels van multipele regio's van bovenste extremiteit(en), met onderste
extremiteit(en)
Exclusie:

met crush-letsel van thorax, buik, bekken en onderste deel van rug
(T04.7)

T04.7

crush-letsels van thorax met buik, bekken en onderste deel van rug met
extremiteit(en)

T04.8

crush-letsels van overige gespecificeerde combinaties van lichaamsregio's
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T04.9

multipele crush-letsels, niet-gespecificeerd

T05

traumatische amputaties van multipele lichaamsregio's
Inclusie:
Exclusie:

avulsie van multipele lichaamsregio's
decapitatie (S18)
open wonden van multipele lichaamsregio's (T01.-)
traumatische amputatie van:
• arm NNO (T11.6)
• been NNO (T13.6)
• romp NNO (T09.6)

on
ly
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traumatische amputatie van beide handen

T05.1

traumatische amputatie van één hand en andere arm [elk niveau, behalve
hand]

T05.2

traumatische amputatie van beide armen [elk niveau]

T05.3

traumatische amputatie van beide voeten

T05.4

traumatische amputatie van één voet en andere been [elk niveau, behalve
voet]

T05.5

traumatische amputatie van beide benen [elk niveau]

T05.6

traumatische amputatie van bovenste en onderste extremiteiten, elke
combinatie [elk niveau]

T05.8

traumatische amputaties van overige gespecificeerde combinaties van
lichaamsregio's

io

na

lp

ur

po

se
s

T05.0

uc

at

doorsnijding van:
• abdomen
• thorax

multipele traumatische-amputaties, niet-gespecificeerd

T06

overige letsels van multipele lichaamsregio's, niet elders
geclassificeerd

ed

T05.9

Fo
r

T06.0

letsels van hersenen en hersenzenuwen met letsels van zenuwen en
ruggenmerg op cervicaal niveau
letsels geclassificeerd onder S04.- en S06.- met letsels geclassificeerd onder S14.-

T06.1

letsels van zenuwen en ruggenmerg van overige multipele-lichaamsregio's

T06.2

letsels van zenuwen van multipele lichaamsregio's
multipele letsels van zenuwen NNO
Exclusie: met letsel van ruggenmerg (T06.0-T06.1)

T06.3

XIX.52

letsels van bloedvaten van multipele lichaamsregio's
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letsels van spieren en pezen van multipele lichaamsregio's

T06.5

letsels van intrathoracale organen met intra-abdominale organen en
bekkenorganen

T06.8

overige gespecificeerde letsels van multipele lichaamsregio's

T07

niet-gespecificeerde multipele-letsels
Exclusie:

letsel NNO (T14.9)

on
ly

T06.4

bevriezing (T33-T35)
brandwonden en etsingen (T20-T32)
insectenbeet of -steek, giftig (T63.4)
letsels van multipele lichaamsregio's (T00-T07)

ur

po

Exclusie:

se
s

letsels aan niet-gespecificeerd deel van romp, extremiteit
of lichaamsregio
(T08-T14)

fractuur van wervelkolom, niveau niet-gespecificeerd
Exclusie: multipele fracturen van wervelkolom, niveau niet-gespecificeerd
(T02.1)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

T09

overige letsels van wervelkolom en romp, niveau niet-gespecificeerd

at

io

na

lp

T08

crush-letsel van romp NNO (T04.1)
doorsnijding van romp (T05.8)
multipele letsels van romp (T00-T06)

ed

uc

Exclusie:

oppervlakkig letsel van romp, niveau niet-gespecificeerd

T09.1

open wond van romp, niveau niet-gespecificeerd

Fo
r

T09.0

T09.2

luxatie en distorsie van niet-gespecificeerd gewricht en ligament
van romp

T09.3

letsel van ruggenmerg, niveau niet-gespecificeerd

T09.4

letsel van niet-gespecificeerde zenuw, zenuwwortel en spinale-plexus van
romp

T09.5

letsel van niet-gespecificeerde spier en pees van romp

XIX.53
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traumatische amputatie van romp, niveau niet-gespecificeerd

T09.8

overige gespecificeerde letsels van romp, niveau niet-gespecificeerd

T09.9

niet-gespecificeerd letsel van romp, niveau niet-gespecificeerd

T10

fractuur van bovenste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd
fractuur van arm NNO
gebroken arm NNO
Exclusie: multipele fracturen van arm, niveau niet-gespecificeerd (T02.-)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

T11

overige letsels van bovenste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd
Exclusie: crush-letsel van bovenste extremiteit NNO (T04.2)
fractuur van bovenste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd (T10)
letsels van multipele lichaamsregio's (T00-T06)

T11.0

oppervlakkig letsel van bovenste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd

T11.1

open wond van bovenste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd

T11.2

luxatie en distorsie van niet-gespecificeerd gewricht en ligament van
bovenste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd

T11.3

letsel van niet-gespecificeerde zenuw van bovenste extremiteit, niveau nietgespecificeerd

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

T09.6

letsel van niet-gespecificeerd bloedvat van bovenste extremiteit, niveau nietgespecificeerd

ed

T11.4

letsel van niet-gespecificeerde spier en pees van bovenste extremiteit, niveau
niet-gespecificeerd

T11.6

traumatische amputatie van bovenste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd

Fo
r

T11.5

traumatische amputatie van arm NNO

T11.8

overige gespecificeerde letsels van bovenste extremiteit, niveau nietgespecificeerd

T11.9

niet-gespecificeerd letsel van bovenste extremiteit, niveau nietgespecificeerd
letsel van arm NNO
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T12

fractuur van onderste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd

T13

se
s

on
ly

fractuur van been NNO
gebroken been NNO
Exclusie: multipele fracturen van been, niveau niet-gespecificeerd (T02.-)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet
gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van
een fractuur met een open wond. Een fractuur zonder
aanduiding 'gesloten' of 'open' dient als 'gesloten' te worden
geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open
overige letsels van onderste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd

crush-letsel van onderste extremiteit NNO (T04.3)
fractuur van onderste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd (T12)
letsels van multipele lichaamsregio's (T00-T06)

po

Exclusie:

oppervlakkig letsel van onderste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd

T13.1

open wond van onderste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd

T13.2

luxatie en distorsie van niet-gespecificeerd gewricht en ligament van onderste
extremiteit, niveau niet-gespecificeerd

T13.3

letsel van niet-gespecificeerde zenuw van onderste extremiteit, niveau nietgespecificeerd

T13.4

letsel van niet-gespecificeerd bloedvat van onderste extremiteit, niveau nietgespecificeerd

T13.5

letsel van niet-gespecificeerde spier en pees van onderste extremiteit, niveau
niet-gespecificeerd

uc

at

io

na

lp

ur

T13.0

T13.6

traumatische amputatie van onderste extremiteit, niveau niet-gespecificeerd

ed

traumatische amputatie van been NNO

overige gespecificeerde letsels van onderste extremiteit, niveau nietgespecificeerd

T13.9

niet-gespecificeerd letsel van onderste extremiteit, niveau
niet-gespecificeerd

Fo
r

T13.8

T14

letsel van been NNO

letsel van niet-gespecificeerde lichaamsregio
Exclusie:

letsels van multipele lichaamsregio's (T00-T07)
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T14.0

oppervlakkig letsel van niet-gespecificeerde lichaamsregio

open wond van niet-gespecificeerde lichaamsregio

se
s

T14.1

on
ly

blaar (niet-thermisch) NNO
contusie NNO
hematoom NNO
insectenbeet (niet-giftig) NNO
kneuzing NNO
letsel door oppervlakkig 'corpus alienum' (splinter) zonder grote open wond NNO
oppervlakkig letsel NNO
schaafwond NNO
Exclusie: multipele oppervlakkige-letsels NNO (T00.9)

fractuur van niet-gespecificeerde lichaamsregio

lp

T14.2

ur

po

dierenbeet NNO
laceratie NNO
open wond NNO
snijwond NNO
steekwond met (penetrerend) corpus alienum NNO
Exclusie: multipele:
• open wonden NNO (T01.9)
• traumatische amputaties NNO (T05.9)
traumatische amputatie NNO (T14.7)

ed

uc

at

io

na

fractuur:
• NNO
• gesloten NNO
• luxatiefractuur NNO
• met verplaatsing van fractuurdelen NNO
• open NNO
Exclusie: multipele fracturen NNO (T02.9)
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet gewenst is
om meervoudig te coderen voor het aangeven van een fractuur met
een open wond. Een fractuur zonder aanduiding 'gesloten' of 'open'
dient als 'gesloten' te worden geklasseerd.
.0 gesloten
.1 open

Fo
r

T14.3
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luxatie en distorsie van niet-gespecificeerde lichaamsregio
avulsie
distorsie
laceratie
traumatische:
van gewricht (kapsel), ligament NNO
• hemartros
• ruptuur
• scheur
• subluxatie
Exclusie: multipele luxaties en distorsies NNO (T03.9)
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letsel van zenuw(en) van niet-gespecificeerde lichaamsregio
letsel van zenuw NNO
traumatische:
• doorsnijding van zenuw NNO
• hematomyelie NNO
• paralyse (voorbijgaand) NNO
Exclusie: multipele letsels van zenuwen NNO (T06.2)
T14.5

on
ly

T14.4

letsel van bloedvat(en) van niet-gespecificeerde lichaamsregio

letsel van spieren en pezen van niet-gespecificeerde lichaamsregio

ur

T14.6

po

se
s

avulsie
laceratie
letsel
snijwond
van bloedvat(en) NNO
traumatisch:
• aneurysma of fistel (arterioveneus)
• arterieel hematoom
• ruptuur
Exclusie: multipele letsels van bloedvaten NNO (T06.3)

io

crush-letsel en traumatische amputatie van niet-gespecificeerde
lichaamsregio

at

T14.7

na

lp

avulsie
laceratie
letsel
van spier(en) NNO en pees (pezen) NNO
snijwond
traumatische ruptuur
verrekking
verstuiking
Exclusie: multipele letsels van spieren en pezen NNO (T06.4)

ed

uc

crush-letsel NNO
traumatische amputatie NNO
Exclusie: multipele:
• crush-letsels NNO (T04.9)
• traumatische amputaties NNO (T05.9)

overige gespecificeerde letsels van niet-gespecificeerde lichaamsregio

T14.9

letsel, niet-gespecificeerd

Fo
r

T14.8

Exclusie:

multipele letsels NNO (T07)
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gevolgen van corpus alienum binnengedrongen
via natuurlijke lichaamsopening
(T15-T19)

corpus alienum op uitwendige oog
Exclusie:

se
s

achtergebleven 'corpus alienum' in ooglid (H02.8)
corpus alienum in penetrerende verwonding van:
• orbita en oogbol (S05.4-S05.5)
• achtergebleven (oud) (H05.5, H44.6-H44.7)

po

T15

corpus alienum:
• achtergebleven, in weke delen (M79.5)
• in steekwond - zie open wond naar lichaamsregio
• onopzettelijk achtergelaten in operatiewond (T81.5)
splinter zonder grote open wond - zie oppervlakkig letsel naar lichaamsregio

on
ly

Exclusie:

corpus alienum in cornea

T15.1

corpus alienum in conjunctivale zak

T15.8

corpus alienum op overige gespecificeerde en multipele delen van
uitwendig oog

lp

ur

T15.0

corpus alienum in punctum lacrimale

corpus alienum op uitwendige oog, deel niet-gespecificeerd

T16

corpus alienum in oor

na

T15.9

T17

io

gehoorgang

corpus alienum in luchtwegen
asfyxie door corpus alienum
aspiratie van vloeistof of braaksel NNO
verstikking door:
• slijm
• voedsel (geregurgiteerd)

uc

at

Inclusie:

corpus alienum in neusbijholte

T17.1

corpus alienum in neusgat

ed

T17.0

Fo
r

neus NNO
T17.2

corpus alienum in farynx
keel NNO
nasofarynx

T17.3

corpus alienum in larynx

T17.4

corpus alienum in trachea

T17.5

corpus alienum in bronchus
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T17.8

corpus alienum in overige gespecificeerde en multipele-delen van
luchtwegen

T17.9

corpus alienum in luchtwegen, deel niet-gespecificeerd

T18

corpus alienum in spijsverteringskanaal
Exclusie:

corpus alienum in farynx (T17.2)

corpus alienum in mond

T18.1

corpus alienum in oesofagus

T18.2

corpus alienum in maag

T18.3

corpus alienum in dunne darm

T18.4

corpus alienum in colon

T18.5

corpus alienum in anus en rectum

ur

po

se
s

T18.0

on
ly

bronchioli
long

lp

rectosigmoïd (rectosigmoïdale overgang)

corpus alienum in overige gespecificeerde en multipele delen van
spijsverteringskanaal

T18.9

corpus alienum in spijsverteringskanaal, deel niet-gespecificeerd

na

T18.8

T19

io

ingeslikt 'corpus alienum' NNO
tractus digestivus NNO

corpus alienum in urogenitaal stelsel
anticonceptiemiddel (intra-uterien)(vaginaal):
• aanwezigheid van (Z97.5)
• mechanische complicatie van (T83.3)

uc

at

Exclusie:

corpus alienum in urethra

ed

T19.0

corpus alienum in blaas

T19.2

corpus alienum in vulva en vagina

T19.3

corpus alienum in uterus [elk deel]

T19.8

corpus alienum in overige gespecificeerde en multipele delen van
urogenitaal stelsel

T19.9

corpus alienum in urogenitaal stelsel, deel niet-gespecificeerd

Fo
r

T19.1
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brandwonden en etsingen
(T20-T32)
brandwonden (thermisch) door:
• bliksem
• elektriciteit
• elektrisch verwarmingsapparaat
• hete lucht en hete gassen
• hete voorwerpen
• straling
• vuur, open vuur
• wrijving
chemische brandwonden [etsingen] (uitwendig)(inwendig)
verschroeiing
aandoeningen van huid en subcutis verband houdend met straling (L55-L59)
erythema caloricum (L59.0)
zonnebrand (L55.-)

po

Exclusie:

se
s

on
ly

Inclusie:

brandwonden en etsingen:
• eerstegraads [erytheem]
• tweedegraads [blaren][verlies van epidermis]
• derdegraads [diepe necrose van onderliggend weefsel][verlies van cutis over
gehele dikte]

T20

io

na

Inclusie:

lp

ur

brandwonden en etsingen van uitwendig lichaamsoppervlak,
gespecificeerd naar lokalisatie
(T20-T25)

brandwond en etsing van hoofd en hals
behaarde hoofd [elk deel]
lip
neus(septum)
oog met overige delen van aangezicht, hoofd en hals
oor [elk deel]
slaap(streek)
brandwond en etsing (van):
• beperkt tot oog en adnexen (T26.-)
• mond en farynx (T28.-)

uc

at

Inclusie:

ed

Exclusie:

brandwond van niet-gespecificeerde graad van hoofd en hals

T20.1

brandwond van eerste graad van hoofd en hals

T20.2

brandwond van tweede graad van hoofd en hals

T20.3

brandwond van derde graad van hoofd en hals

T20.4

etsing van niet-gespecificeerde graad van hoofd en hals

Fo
r

T20.0

XIX.60

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)
etsing van eerste graad van hoofd en hals

T20.6

etsing van tweede graad van hoofd en hals

T20.7

etsing van derde graad van hoofd en hals

T21

brandwond en etsing van romp

se
s
po

anus
billen
buikwand
flank
labium (majus)(minus)
lies
mamma
penis
perineum
regio interscapularis
rug [elk deel]
scrotum
testis
thoraxwand
vulva
brandwond en etsing van:
• axilla (T22.-)
• regio scapularis (T22.-)

na

Exclusie:

lp

ur

Inclusie:

on
ly

T20.5

brandwond van niet-gespecificeerde graad van romp

T21.1

brandwond van eerste graad van romp

T21.2

brandwond van tweede graad van romp

T21.3

brandwond van derde graad van romp

uc

at

io

T21.0

etsing van niet-gespecificeerde graad van romp

T21.5

etsing van eerste graad van romp

T21.6

etsing van tweede graad van romp

T21.7

etsing van derde graad van romp

T22

brandwond en etsing van schouder en bovenste extremiteit, behalve pols
en hand
Inclusie: arm [elk deel, tenzij beperkt tot pols en hand]
axilla
regio scapularis
Exclusie: brandwond en etsing (van):
• beperkt tot pols en hand (T23.-)
• regio interscapularis (T21.-)

Fo
r

ed

T21.4
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brandwond van niet-gespecificeerde graad van schouder en bovenste
extremiteit, behalve pols en hand

T22.1

brandwond van eerste graad van schouder en bovenste extremiteit, behalve
pols en hand

T22.2

brandwond van tweede graad van schouder en bovenste extremiteit, behalve
pols en hand

T22.3

brandwond van derde graad van schouder en bovenste extremiteit, behalve
pols en hand

T22.4

etsing van niet-gespecificeerde graad van schouder en bovenste extremiteit,
behalve pols en hand

T22.5

etsing van eerste graad van schouder en bovenste extremiteit, behalve pols
en hand

T22.6

etsing van tweede graad van schouder en bovenste extremiteit, behalve pols
en hand

T22.7

etsing van derde graad van schouder en bovenste extremiteit, behalve pols
en hand

T23

brandwond en etsing van pols en hand
Inclusie: duim(nagel)
palm
vinger(nagel)

T23.0

brandwond van niet-gespecificeerde graad van pols en hand

T23.1

brandwond van eerste graad van pols en hand

T23.2

brandwond van tweede graad van pols en hand

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

T22.0

brandwond van derde graad van pols en hand

ed

T23.3

etsing van niet-gespecificeerde graad van pols en hand

T23.5

etsing van eerste graad van pols en hand

T23.6

etsing van tweede graad van pols en hand

T23.7

etsing van derde graad van pols en hand

T24

brandwond en etsing van heup en onderste extremiteit, behalve enkel
en voet
Inclusie: been [elk deel, tenzij beperkt tot enkel en voet]
Exclusie: brandwond en etsing beperkt tot enkel en voet (T25.-)

Fo
r

T23.4
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brandwond van niet-gespecificeerde graad van heup en onderste extremiteit,
behalve enkel en voet

T24.1

brandwond van eerste graad van heup en onderste extremiteit, behalve enkel
en voet

T24.2

brandwond van tweede graad van heup en onderste extremiteit, behalve
enkel en voet

T24.3

brandwond van derde graad van heup en onderste extremiteit, behalve enkel
en voet

T24.4

etsing van niet-gespecificeerde graad van heup en onderste extremiteit,
behalve enkel en voet

T24.5

etsing van eerste graad van heup en onderste extremiteit, behalve enkel
en voet

T24.6

etsing van tweede graad van heup en onderste extremiteit, behalve enkel
en voet

T24.7

etsing van derde graad van heup en onderste extremiteit, behalve enkel
en voet

T25

brandwond en etsing van enkel en voet
Inclusie: teen (tenen)

T25.0

brandwond van niet-gespecificeerde graad van enkel en voet

T25.1

brandwond van eerste graad van enkel en voet

T25.2

brandwond van tweede graad van enkel en voet

T25.3

brandwond van derde graad van enkel en voet

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

T24.0

etsing van niet-gespecificeerde graad van enkel en voet

T25.5

etsing van eerste graad van enkel en voet

T25.6

etsing van tweede graad van enkel en voet

T25.7

etsing van derde graad van enkel en voet

Fo
r

ed

T25.4

brandwonden en etsingen beperkt tot oog en inwendige
organen
(T26-T28)
T26

brandwond en etsing beperkt tot oog en adnexen

T26.0

brandwond van ooglid en perioculair gebied
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brandwond van cornea en conjunctivale zak

T26.2

brandwond met ruptuur en destructie van oogbol als gevolg

T26.3

brandwond van overige gespecificeerde delen van oog en adnexen

T26.4

brandwond van oog en adnexen, deel niet-gespecificeerd

T26.5

etsing van ooglid en perioculair gebied

T26.6

etsing van cornea en conjunctivale zak

T26.7

etsing met ruptuur en destructie van oogbol als gevolg

T26.8

etsing van overige gespecificeerde delen van oog en adnexen

T26.9

etsing van oog en adnexen, deel niet-gespecificeerd

T27

brandwond en etsing van luchtwegen

T27.0

brandwond van larynx en trachea

T27.1

brandwond van larynx en trachea met long

se
s

po

ur

lp

Exclusie:

blast injury syndrome (T70.8)

brandwond van overige gespecificeerde delen van luchtwegen
thoraxholte

na

T27.2

on
ly

T26.1

brandwond van luchtwegen, deel niet-gespecificeerd

T27.4

etsing van larynx en trachea

T27.5

etsing van larynx en trachea met long

T27.6

etsing van overige gespecificeerde delen van luchtwegen

T27.7

etsing van luchtwegen, deel niet-gespecificeerd

ed

uc

at

io

T27.3

brandwond en etsing van overige inwendige-organen

T28.0

brandwond van mond en farynx

Fo
r

T28

T28.1

brandwond van oesofagus

T28.2

brandwond van overige delen van spijsverteringskanaal

T28.3

brandwond van inwendige urogenitale-organen

T28.4

brandwond van overige en niet-gespecificeerde inwendige-organen

T28.5

etsing van mond en farynx
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etsing van oesofagus

T28.7

etsing van overige delen van spijsverteringskanaal

T28.8

etsing van inwendige urogenitale-organen

T28.9

etsing van overige en niet-gespecificeerde inwendige-organen

on
ly

T28.6

se
s

brandwonden en etsingen van multipele en niet-gespecificeerde
lichaamsregio's
(T29-T32)
brandwonden en etsingen van multipele lichaamsregio's
Inclusie: brandwonden en etsingen geclassificeerd onder meer dan één van
de categorieën T20-T28

T29.0

brandwonden van multipele regio's, graad niet-gespecificeerd

po

T29

ur

multipele brandwonden NNO

brandwonden van multipele regio's, niet meer dan eerstegraads brandwond
vermeld

T29.2

brandwonden van multipele regio's, niet meer dan tweedegraads brandwond
vermeld

T29.3

brandwonden van multipele regio's, minstens één derdegraads-brandwond
vermeld

T29.4

etsingen van multipele regio's, graad niet-gespecificeerd

io

na

lp

T29.1

etsingen van multipele regio's, niet meer dan eerstegraads etsing vermeld

uc

T29.5

at

multipele etsingen NNO

etsingen van multipele regio's, niet meer dan tweedegraads etsing
vermeld

ed

T29.6

etsingen van multipele regio's, minstens één derdegraads-etsing vermeld

T30

brandwond en etsing, lichaamsregio niet-gespecificeerd
Exclusie: brandwond en etsing met vermelding van uitgebreidheid van
betrokken lichaamsoppervlak (T31-T32)

Fo
r

T29.7

T30.0

brandwond van niet-gespecificeerde lichaamsregio, graad nietgespecificeerd
brandwond NNO

T30.1

brandwond van eerste graad, lichaamsregio niet-gespecificeerd
eerstegraads brandwond NNO

XIX.65

HOOFDSTUK XIX.
T30.2

brandwond van tweede graad, lichaamsregio niet-gespecificeerd
tweedegraads brandwond NNO

T30.3

brandwond van derde graad, lichaamsregio niet-gespecificeerd

T30.4

etsing van niet-gespecificeerde lichaamsregio, graad niet-gespecificeerd
etsing NNO

T30.5

etsing van eerste graad, lichaamsregio niet-gespecificeerd
eerstegraads etsing NNO
etsing van tweede graad, lichaamsregio niet-gespecificeerd

se
s

T30.6

tweedegraads etsing NNO
T30.7

on
ly

derdegraads brandwond NNO

etsing van derde graad, lichaamsregio niet-gespecificeerd

po

derdegraads etsing NNO

brandwonden geclassificeerd naar uitgebreidheid van betrokken
lichaamsoppervlak
Deze categorie dient alleen voor de codering van de primaire aandoening te
worden gebruikt wanneer de lokalisatie van de brandwond niet is gespecificeerd.
Zij kan desgewenst ook worden gebruikt als aanvullende categorie bij codes uit
T20-T25, T29 als de lokalisatie gespecificeerd is.

T31.0

brandwonden waarbij minder dan 10% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T31.1

brandwonden waarbij 10 - 19% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T31.2

brandwonden waarbij 20 - 29% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T31.3

brandwonden waarbij 30 - 39% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T31.4

brandwonden waarbij 40 - 49% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T31.5

brandwonden waarbij 50 - 59% van lichaamsoppervlak is aangedaan

ed

uc

at

io

na

lp

ur

T31

brandwonden waarbij 60 - 69% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T31.7

brandwonden waarbij 70 - 79% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T31.8

brandwonden waarbij 80 - 89% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T31.9

brandwonden waarbij 90% of meer van lichaamsoppervlak is aangedaan

Fo
r

T31.6
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T32

etsingen geclassificeerd naar de uitgebreidheid van het betrokken
lichaamsoppervlak

on
ly

Deze categorie dient alleen voor de codering van de primaire aandoening te
worden gebruikt wanneer de lokalisatie van de etsing niet is gespecificeerd. Zij
kan desgewenst ook worden gebruikt als aanvullende categorie bij codes uit
T20-T25, T29 als de lokalisatie gespecificeerd is.
etsing waarbij minder dan 10% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T32.1

etsingen waarbij 10 - 19% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T32.2

etsingen waarbij 20 - 29% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T32.3

etsingen waarbij 30 - 39% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T32.4

etsingen waarbij 40 - 49% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T32.5

etsingen waarbij 50 - 59% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T32.6

etsingen waarbij 60 - 69% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T32.7

etsingen waarbij 70 - 79% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T32.8

etsingen waarbij 80 - 89% van lichaamsoppervlak is aangedaan

T32.9

etsingen waarbij 90% of meer van lichaamsoppervlak is aangedaan

oppervlakkige bevriezing
Inclusie: bevriezing met verlies van gedeeltelijke huiddikte
Exclusie: oppervlakkige bevriezing van multipele lichaamsregio's (T35.0)

uc

T33

hypothermie en overige gevolgen van verlaagde temperatuur (T68-T69)

at

Exclusie:

io

bevriezing
(T33-T35)

na

lp

ur

po

se
s

T32.0

oppervlakkige bevriezing van hoofd

T33.1

oppervlakkige bevriezing van hals

T33.2

oppervlakkige bevriezing van thorax

T33.3

oppervlakkige bevriezing van buikwand, bekken en onderste deel van rug

T33.4

oppervlakkige bevriezing van arm

Fo
r

ed

T33.0

Exclusie:

oppervlakkige bevriezing beperkt tot pols en hand (T33.5)

T33.5

oppervlakkige bevriezing van pols en hand

T33.6

oppervlakkige bevriezing van heup en bovenbeen
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T33.7

oppervlakkige bevriezing van knie en onderbeen
Exclusie:

oppervlakkige bevriezing beperkt tot enkel en voet (T33.8)

oppervlakkige bevriezing van enkel en voet

T33.9

oppervlakkige bevriezing van overige en niet-gespecificeerde lokalisaties

on
ly

T33.8

oppervlakkige bevriezing (van):
• NNO
• been NNO
• romp NNO

bevriezing met weefselnecrose
Exclusie:

se
s

T34

bevriezing met weefselnecrose van multipele lichaamsregio's
(T35.1)

bevriezing met weefselnecrose van hoofd

T34.1

bevriezing met weefselnecrose van hals

T34.2

bevriezing met weefselnecrose van thorax

T34.3

bevriezing met weefselnecrose van buikwand, bekken en onderste deel
van rug

T34.4

bevriezing met weefselnecrose van arm

bevriezing met weefselnecrose beperkt tot pols en hand (T34.5)

na

Exclusie:

lp

ur

po

T34.0

bevriezing met weefselnecrose van pols en hand

T34.6

bevriezing met weefselnecrose van heup en bovenbeen

T34.7

bevriezing met weefselnecrose van knie en onderbeen

at

io

T34.5

bevriezing met weefselnecrose beperkt tot enkel en voet (T34.8)

uc

Exclusie:

bevriezing met weefselnecrose van enkel en voet

T34.9

bevriezing met weefselnecrose van overige en niet-gespecificeerde
lokalisaties

Fo
r

ed

T34.8

bevriezing met weefselnecrose (van):
• NNO
• been NNO
• romp NNO

T35

bevriezing van multipele lichaamsregio's en niet-gespecificeerde
bevriezing

T35.0

oppervlakkige bevriezing van multipele lichaamsregio's
multipele oppervlakkige-bevriezing NNO

T35.1

bevriezing met weefselnecrose van multipele lichaamsregio's
multipele bevriezing met weefselnecrose NNO
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T35.2

niet-gespecificeerde bevriezing van hoofd en hals

T35.3

niet-gespecificeerde bevriezing van thorax, buik, bekken en onderste deel
van rug

T35.4

niet-gespecificeerde bevriezing van bovenste extremiteit

T35.5

niet-gespecificeerde bevriezing van onderste extremiteit

T35.6

niet-gespecificeerde bevriezing van multipele lichaamsregio's

T35.7

se
s

multipele bevriezing NNO

on
ly

bevriezing van romp NNO

niet-gespecificeerde bevriezing van niet-gespecificeerde lokalisatie
bevriezing NNO

ur

ed

uc

at

io

na

Exclusie:

overdosis van deze stoffen
per ongeluk geven of innemen van verkeerde stof
intoxicatie in de betekenis van bedwelming of verdoving (F10-F19)
misbruik van stoffen die geen afhankelijkheid veroorzaken (F55)
ongewenste gevolgen ['overgevoeligheid', 'reactie op', etc.] van op de juiste
wijze toegediende, juiste stof. Zulke gevallen dienen te worden geklasseerd
naar de aard van het ongewenste gevolg, zoals:
• aspirinegastritis (K29.-)
• bloedziekten (D50-D76)
• eczeem:
• contact (L23-L25)
• door ingenomen stoffen (L27.-)
• nefropathie (N14.0-N14.2)
• niet-gespecificeerd ongewenst gevolg van geneesmiddel (T88.7)
pathologische geneesmiddelintoxicatie (F10-F19)
reactie op geneesmiddelen en vergiftiging bij foetus en pasgeborene (P00-P96)

lp

Inclusie:

po

vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen
(T36-T50)

Fo
r

T36

vergiftiging door systemische antibiotica
Exclusie: antibiotica, lokaal aangewend:
• keel, neus en oor (T49.6)
• oog (T49.5)
• NEC (T49.0)
cytostatische antibiotica (T45.1)

T36.0

penicillinen

T36.1

cefalosporinen en overige bètalactam-antibiotica

T36.2

chlooramfenicolgroep

T36.3

macroliden
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T36.4

tetracyclinen

T36.5

aminoglycosiden
streptomycine
rifamycinen

T36.7

antimycotische antibiotica, systemisch aangewend

T36.8

overige gespecificeerde systemische-antibiotica

T36.9

systemisch antibioticum, niet-gespecificeerd

T37

vergiftiging door systemische anti-infectiemiddelen en antiparasitairemiddelen, overig

se
s

anti-infectiemiddelen, lokaal aangewend:
• keel, neus en oor (T49.6)
• oog (T49.5)
• NEC (T49.0)

ur

po

Exclusie:

on
ly

T36.6

sulfonamiden

T37.1

antimycobacteriële geneesmiddelen

antimalariamiddelen en geneesmiddelen met werking op overige
bloedprotozoa
Exclusie:

hydroxychinolinederivaten (T37.8)

io

T37.2

rifamycinen (T36.6)
streptomycine (T36.5)

na

Exclusie:

lp

T37.0

overige antiprotozoaire-geneesmiddelen

T37.4

anthelminthica

uc

at

T37.3

T37.5

antivirale geneesmiddelen

ed

Exclusie:

Fo
r

T37.8

amantadine (T42.8)
cytarabine (T45.1)

systemische anti-infectiemiddelen en antiparasitaire-middelen, overig
gespecificeerd
hydroxychinolinederivaten
Exclusie: antimalariamiddelen (T37.2)

T37.9

systemisch anti-infectiemiddel en antiparasitair-middel, niet-gespecificeerd

T38

vergiftiging door hormonen en hun synthetische substituten en
antagonisten, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

XIX.70

bijschildklierhormonen en derivaten (T50.9)
mineralocorticoïden en hun antagonisten (T50.0)
oxytocine-achtige hormonen (T48.0)
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T38.0

glucocorticoïden en synthetische analogen
Exclusie:

glucocorticoïden, lokaal aangewend (T49.-)

schildklierhormonen en substituten

T38.2

thyrostatica

T38.3

insuline en orale bloedsuikerverlagende-geneesmiddelen [antidiabetische]

T38.4

orale contraceptiva

on
ly

T38.1

T38.5

overige oestrogenen en progestagenen
mengsels en substituten

antigonadotrofinen, anti-oestrogenen, anti-androgenen, niet elders
geclassificeerd
tamoxifen

po

T38.6

se
s

enkelvoudige preparaten en combinatiepreparaten

androgenen en anabole steroïden

T38.8

overige en niet-gespecificeerde hormonen en hun synthetische substituten

ur

T38.7

lp

hypofysevoorkwabhormonen [adenohypofysehormonen]

overige en niet-gespecificeerde hormoonantagonisten

T39

vergiftiging door niet-opioïde analgetica, antipyretica en antireumatica

T39.0

salicylaten

T39.1

4-aminofenolderivaten

T39.2

pyrazolonderivaten

T39.3

overige niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen [NSAID]

T39.4

antireumatica, niet elders geclassificeerd

uc

at

io

na

T38.9

ed

Exclusie:

Fo
r

T39.8

glucocorticoïden (T38.0)
salicylaten (T39.0)

overige gespecificeerde niet-opioïde-analgetica en antipyretica, niet elders
geclassificeerd

T39.9

niet-opioïd analgeticum, antipyreticum en antireumaticum, nietgespecificeerd

T40

vergiftiging door drugs en psychodysleptica [hallucinogenen]
Exclusie:

T40.0

opium

T40.1

heroïne

intoxicatie in de betekenis van bedwelming of verdoving (F10-F19)
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T40.2

overige opiaten

T40.3

methadon

T40.4

overige synthetische-drugs

on
ly

codeïne
morfine

pethidine
cocaïne

T40.6

overige en niet-gespecificeerde drugs

T40.7

cannabis(derivaten)

T40.8

lysergide [LSD]

T40.9

overige en niet-gespecificeerde psychodysleptica [hallucinogenen]

po

se
s

T40.5

T41.0

inhalatie-anesthetica
Exclusie:

zuurstof (T41.5)

intraveneuze anesthetica

at

T41.1

benzodiazepinen (T42.4)
cocaïne (T40.5)
opiaten (T40.0-T40.2)

na

Exclusie:

lp

vergiftiging door anesthetica en therapeutische gassen

io

T41

ur

mescaline
psilocine
psilocybine

thiobarbituraten

overige en niet-gespecificeerde algemene-anesthetica

uc

T41.2

lokale anesthetica

ed

T41.3

anestheticum, niet-gespecificeerd

T41.5

therapeutische gassen

Fo
r

T41.4

T42

koolstofdioxide
zuurstof

vergiftiging door anti-epileptica, sedativa, hypnotica en
antiparkinsonmiddelen
Exclusie:

intoxicatie in de betekenis van bedwelming of verdoving (F10-F19)

T42.0

hydantoïnederivaten

T42.1

iminostilbenen
carbamazepine
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T42.2

succinimiden en oxazolidinedionderivaten

T42.3

barbituraten
Exclusie:

T42.4

benzodiazepinen

T42.5

gecombineerde anti-epileptica, niet elders geclassificeerd

T42.6

overige gespecificeerde anti-epileptica, sedativa en hypnotica

T42.7

anti-epileptica, sedativa en hypnotica, niet-gespecificeerd

po

slaapdrank NNO
slaapmiddel NNO
slaaptablet NNO

centraal werkende spierrelaxantia, overige en antiparkinsonmiddelen

ur

T42.8

amantadine

vergiftiging door psychotrope geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd
barbituraten (T42.3)
benzodiazepinen (T42.4)
eetlustremmers (T50.5)
intoxicatie in de betekenis van bedwelming of verdoving (F10-F19)
methaqualon (T42.6)
psychodysleptica [hallucinogenen] (T40.7-T40.9)

io

na

Exclusie:

lp

T43

se
s

methaqualon
valproïnezuur
Exclusie: carbamazepine (T42.1)

on
ly

thiobarbituraten (T41.1)

tricyclische en tetracyclische antidepressiva

T43.1

monoamino-oxidaseremmende antidepressiva [MAO-remmers]

uc

at

T43.0

overige en niet-gespecificeerde antidepressiva

T43.3

fenothiazinederivaten [neuroleptica, antipsychotica]

ed

T43.2

butyrofenonderivaten en thioxantheenderivaten [neuroleptica]

T43.5

overige en niet-gespecificeerde antipsychotica en neuroleptica

Fo
r

T43.4

T43.6

Exclusie:

rauwolfia (T46.5)

psychostimulantia met mogelijkheid tot misbruik
Exclusie:

cocaïne (T40.5)

T43.8

overige gespecificeerde psychofarmaca, niet elders geclassificeerd

T43.9

psychofarmacon, niet-gespecificeerd

XIX.73
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vergiftiging door geneesmiddelen primair aangrijpend op autonoom
zenuwstelsel

T44.0

cholinesteraseremmers

T44.1

overige parasympathicomimetica [cholinergica]

T44.2

ganglionblokkerende geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd

T44.3

overige parasympathicolytica [anticholinergica en muscarine-antagonisten]
en spasmolytica, niet elders geclassificeerd

on
ly

T44

T44.4

se
s

papaverine

middelen, hoofdzakelijk alfa-adrenerge receptorstimulerend, niet elders
geclassificeerd

middelen, hoofdzakelijk bèta-adrenerge receptorstimulerend, niet elders
geclassificeerd

T44.6

bèta-adrenerge receptorstimulerende middelen, gebruikt in de
behandeling van astma (T48.6)

ur

Exclusie:

alfa-adrenerge receptorblokkerende middelen, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

lp

T44.5

po

metaraminol

ergotalkaloïden (T48.0)

bèta-adrenerge receptorblokkerende middelen, niet elders geclassificeerd

T44.8

centraal werkende en adrenerge neuronblokkerende middelen, niet elders
geclassificeerd

io

overige en niet-gespecificeerde geneesmiddelen primair aangrijpend op
autonoom zenuwstelsel

uc

T44.9

clonidine (T46.5)
guanethidine (T46.5)

at

Exclusie:

na

T44.7

zowel middelen met alfa- als bèta-adrenerge receptorstimulerende werking

vergiftiging door primair-systemische en hematologische middelen, niet
elders geclassificeerd

ed

T45

T45.0

antiallergica en anti-emetica

Fo
r

Exclusie:

T45.1

T45.2

cytostatica en immunosuppressiva
cytarabine
cytostatische antibiotica
Exclusie: tamoxifen (T38.6)
vitaminen, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

T45.3

XIX.74

fenothiazinederivaten [neuroleptica] (T43.3)

nicotinezuur(derivaten) (T46.7)
vitamine K (T45.7)

enzymen, niet elders geclassificeerd
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ijzer en ijzerverbindingen

T45.5

anticoagulantia

T45.6

fibrinolyse-beïnvloedende middelen

T45.7

anticoagulantia-antagonisten, vitamine K en overige coagulantia

T45.8

overige gespecificeerde primair-systemische en hematologische middelen

se
s

bloed en bloedproducten
leverpreparaten en overige middelen tegen anemie
plasmavervangingsmiddelen
Exclusie: immunoglobuline (T50.9)
ijzer (T45.4)

on
ly

T45.4

primair-systemisch en hematologisch middel, niet-gespecificeerd

T46

vergiftiging door middelen primair aangrijpend op hart en vaatstelsel
Exclusie: metaraminol (T44.4)

T46.0

hartglycosiden en geneesmiddelen met een vergelijkbare werking

T46.1

calciumantagonisten

T46.2

overige antiaritmica, niet elders geclassificeerd

T46.3

lp

bèta-adrenerge receptorblokkerende middelen (T44.7)

na

Exclusie:

ur

po

T45.9

coronaire vasodilatantia, niet elders geclassificeerd

angiotensineconversie-enzymremmers [ACE-remmers]

uc

T46.4

at

io

dipyridamol
Exclusie: bèta-adrenerge receptorblokkerende middelen (T44.7)
calciumantagonisten (T46.1)

T46.5

overige antihypertensiva, niet elders geclassificeerd

Fo
r

ed

clonidine
guanethidine
rauwolfia
Exclusie: bèta-adrenerge receptorblokkerende middelen (T44.7)
calciumantagonisten (T46.1)
diuretica (T50.0-T50.2)

T46.6

antilipaemica en geneesmiddelen tegen arteriosclerose

T46.7

perifere vasodilatantia

T46.8

nicotinezuur(derivaten)
Exclusie: papaverine (T44.3)
antivaricosa, inclusief scleroserende middelen
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overige en niet-gespecificeerde middelen primair aangrijpend op hart en
vaatstelsel

T47

vergiftiging door middelen primair aangrijpend op spijsverteringsstelsel

T47.0

H2-receptorblokkerende antihistaminica

T47.1

overige antacida en maagsapsecretieremmende-geneesmiddelen

T47.2

contactlaxantia

T47.3

osmotisch werkende laxantia en zoutoplossingen

T47.4

overige laxantia

se
s

digestiva

T47.6

antidiarrhoica
Exclusie:

po

geneesmiddelen tegen darmatonie
T47.5

on
ly

T46.9

ur

systemische antibiotica en overige anti-infectiemiddelen (T36-T37)

emetica

T47.8

overige gespecificeerde middelen primair aangrijpend op
spijsverteringsstelsel

T47.9

primair op spijsverteringsstelsel aangrijpend middel, niet-gespecificeerd

T48

vergiftiging door middelen met primaire werking op gladde spieren en
skeletspieren en op ademhalingsstelsel

T48.0

oxytocica

at

io

na

lp

T47.7

Exclusie:

oestrogenen, progestagenen en antagonisten (T38.4-T38.6)

skeletspierrelaxantia [stoffen die neuromusculaire overgang blokkeren]

T48.2

overige en niet-gespecificeerde middelen met primaire werking op spieren

ed

uc

T48.1

antitussiva

T48.4

expectorantia

Fo
r

T48.3

T48.5

geneesmiddelen tegen verkoudheid

T48.6

antiastmatica, niet elders geclassificeerd

XIX.76

bèta-adrenerge receptorstimulerende middelen, gebruikt in de behandeling van astma
salbutamol
Exclusie: bèta-adrenerge receptorstimulerende middelen, niet gebruikt in de
behandeling van astma (T44.5)
hypofysevoorkwabhormonen [adenohypofysehormonen] (T38.8)
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overige en niet-gespecificeerde middelen met primaire werking op
ademhalingsstelsel

T49

vergiftiging door lokaal aangrijpende middelen met primaire werking op
huid en slijmvliezen en door geneesmiddelen voor oogheelkundig, keel-,
neus- en oorheelkundig en tandheelkundig gebruik
Inclusie:

on
ly

T48.7

glucocorticoïden, lokaal aangewend

lokale antimycotica, lokale anti-infectiemiddelen en lokale anti-inflammatoiremiddelen, niet elders geclassificeerd

T49.1

antipruritica

T49.2

lokale adstringentia en lokale detergentia

T49.3

emollientia, demulcentia en protectiva

T49.4

keratolytica, keratoplastica en overige geneesmiddelen en preparaten voor
haarbehandeling

T49.5

geneesmiddelen en preparaten voor oogheelkundig gebruik

ur

po

se
s

T49.0

T49.6

lp

anti-infectiemiddelen voor oogheelkundig gebruik

geneesmiddelen en preparaten voor keel-neus- en oorheelkundig gebruik

na

anti-infectiemiddelen voor keel-, neus- en oorheelkundig gebruik
geneesmiddelen, lokaal aangewend, voor tandheelkundig gebruik

T49.8

overige gespecificeerde lokaal aangrijpende-middelen

io

T49.7

spermiciden

lokaal aangrijpend middel, niet-gespecificeerd

T50

vergiftiging door diuretica en overige en niet-gespecificeerde
geneesmiddelen en biologische stoffen

uc

at

T49.9

mineralocorticoïden en hun antagonisten

ed

T50.0

lisdiuretica ['high-ceiling'-diuretica]

T50.2

koolzuuranhydraseremmers, benzothiadiaziden en overige diuretica

Fo
r

T50.1

T50.3

acetazolamide
middelen aangrijpend op elektrolyten-, calorieën- en waterhuishouding
orale rehydratiezouten

T50.4

middelen aangrijpend op urinezuurmetabolisme

T50.5

eetlustremmers
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T50.6

antidota en chelatoren, niet elders geclassificeerd
alcohol-ontwenningsmiddelen
analeptica en opioïde-receptorantagonisten

T50.8

diagnostica

T50.9

overige en niet-gespecificeerde geneesmiddelen en biologische-stoffen

on
ly

T50.7

se
s

aanzurende middelen
alkaliserende middelen
bijschildklierhormonen en derivaten
immunoglobuline
immunologische middelen
lipotrope middelen

etsingen (T20-T32)
gelokaliseerde toxische gevolgen, elders geclassificeerd (A00-R99)
longaandoeningen door uitwendige agentia (J60-J70)

lp

Exclusie:

ur

po

toxische gevolgen van stoffen van overwegend nietmedicinale herkomst
(T51-T65)

toxisch gevolg van alcohol

T51.0

ethanol

na

T51

T51.1

at

io

ethylalcohol
Exclusie: acute alcoholintoxicatie of 'kater' (F10.0)
dronkenschap (F10.0)
pathologische alcoholintoxicatie (F10.0)
methanol

uc

methylalcohol
T51.2

isopropanol

ed

isopropylalcohol [2-propanol]

Fo
r

T51.3

foezelolie
amylalcohol
butanol [butylalcohol][1-butanol]
propylalcohol[1-propanol]

T51.8

overige gespecificeerde alcoholen

T51.9

alcohol, niet-gespecificeerd

T52

toxisch gevolg van organische oplosmiddelen
Exclusie: halogeenderivaten van alifatische en aromatische koolwaterstoffen
(T53.-)
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T52.0

aardolieproducten

benzeen
Exclusie:

T52.2

homologen van benzeen (T52.2)
nitroderivaten en aminoderivaten van benzeen en benzeenhomologen
(T65.3)

se
s

T52.1

on
ly

benzine
kerosine [lampolie]
nafta
paraffine
petroleumether
petroleumspiritus

homologen van benzeen

po

tolueen [methylbenzeen]
xyleen [dimethylbenzeen]
glycolen

T52.4

ketonen

T52.8

overige gespecificeerde organische-oplosmiddelen

T52.9

organisch oplosmiddel, niet-gespecificeerd

T53

toxisch gevolg van halogeenderivaten van alifatische en aromatische
koolwaterstoffen

T53.0

tetrachloorkoolstof

na

lp

ur

T52.3

chloroform

at

T53.1

io

tetrachloormethaan

trichloormethaan

trichloorethyleen

uc

T53.2

trichlooretheen

tetrachloorethyleen

ed

T53.3

perchloorethyleen
tetrachlooretheen

Fo
r

T53.4

dichloormethaan
methyleenchloride

T53.5

chloorfluorkoolwaterstoffen

T53.6

overige gespecificeerde halogeenderivaten van alifatische koolwaterstoffen

T53.7

overige gespecificeerde halogeenderivaten van aromatische
koolwaterstoffen
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halogeenderivaat van alifatische en aromatische koolwaterstoffen, nietgespecificeerd

T54

toxisch gevolg van bijtende stoffen

T54.0

fenol en fenolhomologen

T54.1

bijtende organische-verbindingen, overig

T54.2

bijtende zuren en stoffen met vergelijkbare zure-werking

T54.3

se
s

zoutzuur
zwavelzuur
bijtende logen en stoffen met vergelijkbare alkalische-werking
kaliumhydroxide
natriumhydroxide
bijtende stof, niet-gespecificeerd

T55

toxisch gevolg van zepen en detergentia

T56

toxisch gevolg van metalen

ur

lp

dampen en gassen van metalen
metalen van elke herkomst, behalve medicinaal
arseen en arseenverbindingen (T57.0)
mangaan en mangaanverbindingen (T57.2)

na

Exclusie:

po

T54.9

Inclusie:

lood en loodverbindingen

T56.1

kwik en kwikverbindingen

T56.2

chroom en chroomverbindingen

T56.3

cadmium en cadmiumverbindingen

uc

at

io

T56.0

koper en koperverbindingen

T56.5

zink en zinkverbindingen

T56.6

tin en tinverbindingen

T56.7

beryllium en berylliumverbindingen

T56.8

overige gespecificeerde metalen

Fo
r

ed

T56.4

thallium

T56.9

metaal, niet-gespecificeerd

T57

toxisch gevolg van overige anorganische-stoffen

T57.0

arseen en arseenverbindingen

XIX.80

on
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fosfor en fosforverbindingen
Exclusie:
T57.2

mangaan en mangaanverbindingen

T57.3

waterstofcyanide

T57.8

overige gespecificeerde anorganische-stoffen

T57.9

anorganische stof, niet-gespecificeerd

T58

toxisch gevolg van koolmonoxide
van elke herkomst

toxisch gevolg van overige gassen, dampen en rook
Inclusie:
Exclusie:

spuitbusdrijfgas
chloorfluorkoolstoffen (T53.5)

po

T59

on
ly

organisch-fosfaatbevattende insecticiden (T60.0)

se
s

T57.1

stikstofoxiden

T59.1

zwaveldioxide

T59.2

formaldehyd

T59.3

traangas

T59.4

chloorgas

T59.5

fluorgas en waterstoffluoride

T59.6

waterstofsulfide

T59.7

koolstofdioxide

uc

at

io

na

lp

ur

T59.0

overige gespecificeerde gassen, dampen en rook

T59.9

gassen, dampen en rook, niet-gespecificeerd

ed

T59.8

T60

toxisch gevolg van pesticiden
Inclusie:

houtconserveringsmiddelen

organisch-fosforbevattende en carbamaatbevattende insecticiden

T60.1

halogeenbevattende insecticiden

Fo
r

T60.0

Exclusie:

gechloreerde koolwaterstoffen (T53.-)

T60.2

overige en niet-gespecificeerde insecticiden

T60.3

herbiciden en fungiciden
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T60.4

rodenticiden
Exclusie:

strychnine en strychninezouten (T65.1)

overige gespecificeerde pesticiden

T60.9

pesticide, niet-gespecificeerd

T61

toxisch gevolg van schadelijke stoffen door ingenomen uit zee afkomstig
voedsel
Exclusie: allergische reactie op voedsel, zoals:
• anafylactische shock door ongewenste reactie op voedsel (T78.0)
• eczeem (L23.6, L25.4, L27.2)
• gastro-enteritis (niet-infectieus) (K52.-)
bacteriële voedselvergiftigingen (A05.-)
toxisch gevolg van voedsel gecontamineerd met stoffen zoals:
• aflatoxine en overige mycotoxinen (T64)
• cyaniden (T65.0)
• kwik (T56.1)
• waterstofcyanide (T57.3)

T61.0

vergiftiging door ciguateravis

T61.1

vergiftiging door scombroïdvis

lp

ur

po

se
s

on
ly

T60.8

histamineachtig syndroom

vergiftiging door overige vis en schaaldieren

T61.8

toxisch gevolg van schadelijke stoffen in overig gespecificeerd uit-zeeafkomstig-voedsel

T61.9

toxisch gevolg van schadelijke stoffen in niet-gespecificeerd uit-zeeafkomstig-voedsel

T62

toxisch gevolg van overige schadelijke stoffen, gebruikt als voedsel

uc

at

io

na

T61.2

Fo
r

ed

Exclusie:

allergische reactie op voedsel, zoals:
• anafylactische shock door ongewenste reactie op voedsel (T78.0)
• eczeem (L23.6, L25.4, L27.2)
• gastro-enteritis (niet-infectieus) (K52.-)
bacteriële voedselvergiftigingen (A05.-)
toxisch gevolg van voedsel gecontamineerd met stoffen zoals:
• aflatoxine en overige mycotoxinen (T64)
• cyaniden (T65.0)
• kwik (T56.1)
• waterstofcyanide (T57.3)

T62.0

toxisch gevolg van eten van paddenstoelen

T62.1

toxisch gevolg van eten van bessen

T62.2

toxisch gevolg van eten van andere (delen van) plant(en)
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toxisch gevolg van overige gespecificeerde schadelijke-stoffen, gebruikt als
voedsel

T62.9

toxisch gevolg van schadelijke stof, gebruikt als voedsel, niet-gespecificeerd

T63

toxisch gevolg van contact met giftige dieren

T63.0

slangengif

on
ly

T62.8

gif van zeeslang
T63.1

gif afkomstig van andere reptielen

gif van schorpioen

T63.3

gif van spin

T63.4

gif van andere artropoden
insectenbeet of -steek, giftig
toxisch gevolg van contact met vis

T63.6

vergiftiging door eten van vis (T61.0-T61.2)

lp

Exclusie:

ur

T63.5

po

T63.2

se
s

hagedissengif

toxisch gevolg van contact met andere zeedieren

toxisch gevolg van contact met overige gespecificeerde giftige dieren

at

T63.8

io

na

kwal
schaaldier
zeeanemoon
zeester
Exclusie: gif van zeeslang (T63.0)
vergiftiging door eten van schaaldier (T61.2)

gif van amfibie

toxisch gevolg van contact met niet-gespecificeerd giftig dier

T64

toxisch gevolg van aflatoxine en overige mycotoxinen in voedsel

ed

uc

T63.9

toxisch gevolg van overige en niet-gespecificeerde stoffen

T65.0

cyaniden

Fo
r

T65

Exclusie:

waterstofcyanide (T57.3)

T65.1

strychnine en strychninezouten

T65.2

tabak en nicotine

T65.3

stikstofderivaten en aminoderivaten van benzeen en van benzeenhomologen
aniline [benzeenamine]
nitrobenzeen
trinitrotolueen
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T65.4

koolstofdisulfide

T65.5

nitroglycerine en overige zuren en esters van stikstof

T65.6

verf en kleurstoffen, niet elders geclassificeerd

T65.8

toxisch gevolg van overige gespecificeerde stoffen

T65.9

toxisch gevolg van niet-gespecificeerde stof

se
s

vergiftiging NNO

on
ly

1,2,3 - propaantrioltrinitraat

po

overige en niet-gespecificeerde gevolgen van uitwendige
oorzaken
(T66-T78)
niet-gespecificeerde gevolgen van straling
stralingsziekte
Exclusie: gespecificeerde ongewenste-gevolgen van straling, zoals:
• aandoeningen van huid en subcutis verband houdend met straling
(L55-L59)
• brandwonden (T20-T31)
• lasogen (H16.1)
• leukemie (C91-C95)
• stralingscolitis (K52.0)
• stralingsgastro-enteritis (K52.0)
• stralingspneumonitis (J70.0)
• zonnebrand (L55.-)

T67

gevolgen van warmte en licht
Exclusie: aandoeningen van huid en subcutis verband houdend met straling
(L55-L59)
aandoeningen van zweetklieren door warmte (L74-L75)
brandwonden (T20-T31)
erythema caloricum (L59.0)
maligne hyperthermie door anesthesie (T88.3)
zonnebrand (L55.-)

ed

uc

at

io

na

lp

ur

T66

Fo
r

T67.0

T67.1

hitteberoerte en zonnesteek
siriasis
thermoplegie
warmte:
• koorts
• stuwing
syncope door warmte
collaps door warmte
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T67.2

hittekramp

T67.3

uitputting door warmte met uitdroging

T67.4

uitputting door warmte ten gevolge van zouttekort
warmte-uitputting door gebrek aan zout (en water)

T67.5

uitputting door warmte, niet-gespecificeerd
warmte-uitputting NNO
vermoeidheid door warmte, voorbijgaand

T67.7

warmte-oedeem

T67.8

overige gespecificeerde gevolgen van warmte en licht

T67.9

gevolg van warmte en licht, niet-gespecificeerd

T68

hypothermie

ur

po

se
s

T67.6

on
ly

warmte-uitputting door watertekort
Exclusie: uitputting door warmte ten gevolge van zouttekort (T67.4)

na

lp

onopzettelijke hypothermie
Exclusie: bevriezing (T33-T35)
hypothermie (van):
• na anesthesie (T88.5)
• niet verband houdend met lage omgevingstemperatuur (R68.0)
• pasgeborene (P80.-)
overige gevolgen van verlaagde temperatuur
Exclusie:

bevriezing (T33-T35)

immersion hand and foot

at

T69.0

io

T69

uc

loopgraafvoet

winterhanden en -voeten

T69.8

overige gespecificeerde gevolgen van verlaagde temperatuur

T69.9

gevolg van verlaagde temperatuur, niet-gespecificeerd

T70

gevolgen van luchtdruk en waterdruk

Fo
r

ed

T69.1

T70.0

T70.1

barotrauma van oor
aero-otitis media
gevolgen van verandering in omgevende luchtdruk of waterdruk op oren
barotrauma van neusbijholten
aerosinusitis
gevolgen van verandering in omgevende luchtdruk op sinussen
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T70.2

overige en niet-gespecificeerde gevolgen van grote hoogte

T70.3

on
ly

alpenziekte
anoxie door grote hoogte
barotrauma NNO
bergziekte
hypobaropathie
Exclusie: polycytemie door grote hoogte (D75.1)
caissonziekte [decompressieziekte]
aandoening door perslucht
duikersverlamming of -paralyse
gevolgen van blootstelling aan vloeistoffen onder hoge druk

se
s

T70.4

traumatische inspuiting onder hoge druk (industrieel)
T70.8

overige gespecificeerde gevolgen van luchtdruk en waterdruk

po

blast injury syndrome

gevolg van luchtdruk en waterdruk, niet-gespecificeerd

T71

asfyxie

ur

T70.9

T73

uc

at

io

na

lp

systemisch zuurstoftekort door:
• lage zuurstofconcentratie van omgevende lucht
• mechanische belemmering van ademhaling
verstikking (door strangulatie)
Exclusie: anoxie door grote hoogte (T70.2)
asfyxie door:
• aspiratie van voedsel of corpus alienum (T17.-)
• koolmonoxide (T58)
• overige gassen, dampen en rook (T59.-)
'respiratory distress syndrome' bij:
• pasgeborene (P22.-)
• volwassene (J80)

gevolgen van honger

ed

T73.0

gevolgen van andere deprivatie

T73.1

gevolgen van dorst

Fo
r

deprivatie van voedsel
verhongering

deprivatie van water

T73.2

uitputting door blootstelling aan weersomstandigheden

T73.3

uitputting door overmatige inspanning

T73.8

overige gespecificeerde gevolgen van deprivatie

T73.9

gevolg van deprivatie, niet-gespecificeerd

XIX.86

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN (S00-T98)

T74

mishandelingssyndromen

T74.0

verwaarlozing of verlating

T74.1

lichamelijke mishandeling

on
ly

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om vers letsel aan
te geven

battered:
• baby or child syndrome NNO
• spouse syndrome NNO
seksueel misbruik

T74.3

psychisch misbruik

T74.8

overige gespecificeerde mishandelingssyndromen

se
s

T74.2

mishandelingssyndroom, niet-gespecificeerd

lp

gevolgen van misbruik van:
• kind NNO
• volwassene NNO

ur

T74.9

po

mengvormen

gevolgen van overige uitwendige oorzaken
Exclusie: brandwonden (elektrisch) (T20-T31)
ongewenste gevolgen NEC (T78.-)

T75.0

gevolgen van bliksem

na

T75

verdrinking en niet-fatale onderdompeling

at

T75.1

io

getroffen door bliksem NNO
shock door bliksem

uc

immersie
zwemmerskramp

T75.2

gevolgen van trilling

ed

pneumatische-hamersyndroom
vasospasmesyndroom,traumatisch
vertigo door subsonisch geluid

Fo
r

T75.3

T75.4

ziekte door verplaatsing
luchtziekte
reisziekte
zeeziekte
gevolgen van elektrische stroom
elektrocutie
shock door elektrische stroom
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T75.8

overige gespecificeerde gevolgen van overige uitwendige oorzaken

T76

niet-gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken

on
ly

gevolgen van:
• abnormale versnellingskrachten [G-krachten]
• gewichtloosheid
Exclusie: niet-gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken (T76)

po

se
s

Deze categorie dient te worden gebruikt bij het coderen van mortaliteit om
ongespecificeerde effecten van uitwendige oorzaken te identificeren waarbij de
uitwendige oorzaak niet aangeeft wat voor soort letsel het betreft.
Inclusie: niet-gespecificeerde gevolgen van:
:
• geweldpleging met niet-gespecificeerde middelen
• opzettelijk zichzelf schade toebrengen (suïcide) met nietgespecificeerde middelen
Exclusie: ongewenste gevolgen NEC (T78.-)
letsel NNO (T14.9)
overige uitwendige oorzaken (T75.-)
vergiftiging NNO (T65.9)
ongewenste gevolgen, niet elders geclassificeerd
Deze categorie kan als hoofddiagnose worden gebruikt om gevolgen aan te
geven, die niet elders geclassificeerd zijn, van onbekende, niet bepaalde of
slecht-omschreven oorzaken. Bij meervoudig coderen kan deze categorie ook
worden gebruikt als een aanvullende code om gevolgen van elders
geclassificeerde aandoeningen aan te geven.
Exclusie: complicaties van chirurgische en medische behandeling NEC
(T80-T88)

T78.0

anafylactische shock door ongewenste reactie op voedsel

T78.1

overige ongewenste reacties op voedsel, niet elders geclassificeerd

at

io

na

lp

ur

T78

bacteriële voedselvergiftigingen (A05.-)
eczeem door voedsel (L27.2)
eczeem door voedsel in contact met huid (L23.6, L24.6, L25.4)

uc

Exclusie:

anafylactische shock, niet-gespecificeerd

Fo
r

ed

T78.2

T78.3

allergische shock NNO
anafylactische reactie NNO
anafylaxie NNO
Exclusie: anafylactische shock door:
• ongewenst gevolg van lege artis toegediende juiste medicatie (T88.6)
• ongewenste reactie op voedsel (T78.0)
• serum (T80.5)

angioneurotisch oedeem
Quincke-oedeem
Exclusie: urticaria (L50.-)
urticaria serum (T80.6)
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T78.4

allergie, niet-gespecificeerd

on
ly

allergische reactie NNO
idiosyncrasie NNO
overgevoeligheid NNO
Exclusie: allergische reactie NNO na juiste medicatie lege artis toegediend
(T88.7)
gespecificeerde vormen van allergische reacties, zoals:
• allergische gastro-enteritis en colitis (K52.2)
• eczeem (L23-L25, L27.-)
• hooikoorts (J30.1)

overige gespecificeerde ongewenste-gevolgen, niet elders geclassificeerd

T78.9

ongewenst gevolg, niet-gespecificeerd

niet-gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken (T76)
ongewenst gevolg van chirurgische en medische behandeling NNO
(T88.9)

po

Exclusie:

se
s

T78.8

lp

ur

bepaalde vroege complicaties van trauma
(T79-T79)

complicaties van chirurgische en medische behandeling NEC (T80-T88)
'respiratory distress syndrome' bij:
• pasgeborene (P22.-)
• volwassene (J80)

T79.0

at

io

Exclusie:

na

bepaalde vroege complicaties van trauma, niet elders
geclassificeerd
(T79)

luchtembolie (traumatisch)
luchtembolie als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00-O07,
O08.2)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O88.0)

ed

uc

Exclusie:

T79.1

vetembolie (traumatisch)

Fo
r

Exclusie:

vetembolie als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00-O07,
O08.2)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O88.8)

T79.2

traumatische secundaire- en recidiverende-bloeding

T79.3

posttraumatische wondinfectie, niet elders geclassificeerd
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B98) om infectieus agens
aan te geven
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T79.4

traumatische shock

T79.5

traumatische anurie

T79.6

lp

crush-syndroom
nierinsufficiëntie na crush-letsel

ur

po

se
s

on
ly

shock (onmiddellijk)(vertraagd) na trauma
Exclusie: shock:
• als complicatie van abortus, ectopische zwangerschap of
molazwangerschap (O00-O07, O08.3)
• als gevolg van anesthesie (T88.2)
• anafylactisch:
• NNO (T78.2)
• als gevolg van
• lege artis toegediende juiste medicatie (T88.6)
• als gevolg van
• ongewenste reactie op voedsel (T78.0)
• als gevolg van
• serum (T80.5)
• door bliksem (T75.0)
• elektrisch (T75.4)
• niet-traumatisch NEC (R57.-)
• obstetrisch (O75.1)
• postoperatief (T81.1)

traumatische ischemie van spier

traumatisch subcutaan-emfyseem

overige gespecificeerde vroege complicaties van trauma

uc

T79.8

emfyseem (subcutaan) als gevolg van medische verrichting (T81.8)

at

Exclusie:

io

T79.7

na

ischemische contractuur van Volkmann
spierlogesyndroom
Exclusie: 'tibialis anterior'-syndroom (M76.8)

niet-gespecificeerde vroege-complicatie van trauma

Fo
r

ed

T79.9
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complicaties van chirurgische en medische behandeling,
niet elders geclassificeerd
(T80-T88)
Exclusie:

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

brandwonden en etsingen door lokale applicaties en bestraling (T20-T32)
complicaties van chirurgische verrichtingen tijdens zwangerschap, bevalling
en kraambed (O00-O99)
elk contact met medische zorg voor postoperatieve toestanden waarbij geen
complicaties aanwezig zijn, zoals:
• aanmeten en bijstellen van uitwendige prothese (Z44.-)
• aanwezigheid van kunstmatige lichaamsopening (Z93.-)
• sluiten van uitwendige stoma (Z43.-)
gespecificeerde complicaties elders geclassificeerd, zoals:
• functionele stoornissen na hartchirurgie (I97.0-I97.1)
• liquorlekkage na ruggenmergpunctie (G97.0)
• lymfoedeem na mastectomie (I97.2)
• post-gastrectomiesyndromen (K91.1)
• postlaminectomiesyndroom NEC (M96.1)
• postoperatief blinde-lissyndroom (K91.2)
• slecht-functionerend colostoma (K91.4)
• stoornissen van vocht- en elektrolytenbalans (E86, E87.-)
ongewenste gevolgen van geneesmiddelen (A00-R99, T78.-)
vergiftiging door en toxische gevolgen van geneesmiddelen en chemische
stoffen (T36-T65)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om hulpmiddelen en
details van omstandigheden aan te geven
Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B98) om infectieus agens aan te
geven
complicaties na infusie, transfusie en therapeutische injectie
Inclusie: perfusie
Exclusie: afstoting van beenmergtransplantaat (T86.0)

uc

at

T80

luchtembolie na infusie, transfusie en therapeutische injectie

T80.1

vasculaire complicaties na infusie, transfusie en therapeutische injectie

Fo
r

ed

T80.0

flebitis
trombo-embolie
na infusie, transfusie en therapeutische injectie
tromboflebitis
Exclusie: vermelde aandoeningen indien gespecificeerd als:
• gevolg van prothesen, implantaten en transplantaten (T82.8, T83.8,
T84.8, T85.8)
• na medische verrichting (T81.7)
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T80.2

infecties na infusie, transfusie en therapeutische injectie
infectie
sepsis
Exclusie:

na infusie, transfusie en therapeutische injectie

ABO-antagonismereactie

se
s

T80.3

on
ly

hepatitis, na transfusie (B16-B19)
vermelde aandoeningen indien gespecificeerd als:
• gevolg van prothesen, implantaten en transplantaten (T82.6-T82.7,
T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)
• na medische verrichting (T81.4)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (R57.2) om septische shock aan
te geven

incompatibele bloedtransfusie
reactie op bloedgroepantagonisme bij infusie of transfusie
T80.4

resusantagonismereactie

anafylactische shock door serum

shock:
• allergisch NNO (T78.2)
• anafylactisch:
• NNO (T78.2)
• door ongewenst gevolg van lege artis toegediende juiste medicatie
(T88.6)

T80.6

na

lp

Exclusie:

ur

T80.5

po

reacties door resusfactor bij infusie of transfusie

overige serumreacties

uc

at

io

intoxicatie door serum
proteïneziekte
serum:
• exantheem
• urticaria
• ziekte
Exclusie: serumhepatitis (B16-B19)

overige gespecificeerde complicaties na infusie, transfusie en therapeutische
injectie

ed

T80.8

T80.9

niet-gespecificeerde complicatie na infusie, transfusie en therapeutische
injectie

Fo
r

transfusiereactie NNO
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T81

complicaties van medische verrichtingen, niet elders geclassificeerd
complicatie na:
• immunisatie (T88.0-T88.1)
• infusie, transfusie en therapeutische injectie (T80.-)
gespecificeerde complicaties elders geclassificeerd, zoals:
• complicaties van prothesen, implantaten en transplantaten
(T82-T85)
• eczeem door geneesmiddelen (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
• mislukken van transplantatie en afstoten van getransplanteerde
organen en weefsels (T86)
• vergiftiging door en toxische gevolgen van geneesmiddelen en
chemische stoffen (T36-T65)
ongewenst gevolg van geneesmiddel NNO (T88.7)

bloeding en hematoom als complicatie van medische verrichting, niet elders
geclassificeerd

po

T81.0

se
s

on
ly

Exclusie:

shock tijdens of als gevolg van medische verrichting, niet elders
geclassificeerd

lp

T81.1

ur

bloeding als gevolg van medische verrichting, elke lokalisatie
Exclusie: bloeding als gevolg van prothesen, implantaten en transplantaten
(T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
hematoom van obstetrische wond (O90.2)

Fo
r

ed

uc

at

io

na

collaps NNO
tijdens of na medische
shock (endotoxische)(hypovolemische)(septische)
verrichting
postoperatieve shock NNO
Exclusie: shock:
• als gevolg van anesthesie (T88.2)
• anafylactisch:
• NNO (T78.2)
• als gevolg van:
• lege artis toegediende juiste-medicatie (T88.6)
• serum (T80.5)
• elektrisch (T75.4)
• na abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap
(O00-O07, O08.3)
• obstetrisch (O75.1)
• traumatisch (T79.4)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (R57.2) om septische shock aan
te geven
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T81.2

onopzettelijke punctie en laceratie tijdens medische verrichting, niet elders
geclassificeerd

T81.3

se
s

on
ly

onopzettelijke perforatie van:
door katheter, endoscoop, instrument, sonde
• bloedvat
tijdens medische verrichting
• zenuw
• orgaan
Exclusie: beschadiging door instrumenten tijdens bevalling (O70-O71)
gespecificeerde complicaties elders geclassificeerd, zoals laceratie van
het ligamentum latum [Allen-Masters] (N83.8)
perforatie, punctie of laceratie veroorzaakt door opzettelijk in de
operatiewond achtergelaten hulpmiddel of implantaat (T82-T85)
openspringen van operatiewond, niet elders geclassificeerd

infectie na medische verrichting, niet elders geclassificeerd

ur

T81.4

po

dehiscentie van operatiewond
ruptuur van operatiewond
Exclusie: openspringen van:
• obstetrische wond van perineum (O90.1)
• wond van keizersnede (O90.0)

uc

at

io

na

lp

abces:
• hechting, naad
• intra-abdominaal
na medische verrichting
• subfrenisch
• wond
sepsis
Exclusie: infectie door:
• infusie, transfusie en therapeutische injectie (T80.2)
• prothesen, implantaten en transplantaten (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6,
T84.5-T84.7, T85.7)
infectie van obstetrische operatiewond (O86.0)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code om andere verschijnselen van
infectie aan te geven, zoals sepsis of abces
T81.5

corpus alienum, onopzettelijk achtergelaten in lichaamsholte of operatiewond
na medische verrichting

Fo
r

ed

adhesies
obstructie
perforatie
Exclusie:

T81.6

XIX.94

als gevolg van corpus alienum, onopzettelijk achtergelaten in
operatiewond of lichaamsholte

obstructie of perforatie veroorzaakt door opzettelijk in het lichaam
achtergelaten prothesen, implantaten en transplantaten (T82.0T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

acute reactie op vreemde stof, onopzettelijk achtergelaten tijdens medische
verrichting
peritonitis:
• aseptisch
• chemisch
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T81.7

vasculaire complicaties na medische verrichting, niet elders geclassificeerd

on
ly

luchtembolie na medische verrichting NEC
Exclusie: embolie:
• als complicatie van:
• abortus, ectopische zwangerschap of molazwangerschap (O00-O07,
O08.2)
• zwangerschap, bevalling en kraambed (O88.-)
• als gevolg van prothesen, implantaten en transplantaten (T82.8, T83.8,
T84.8, T85.8)
• na infusie, transfusie en therapeutische injectie (T80.0)
• traumatisch (T79.0)
overige gespecificeerde complicaties van medische verrichtingen, niet elders
geclassificeerd

se
s

T81.8

ur

po

complicatie van inhalatietherapie
emfyseem (subcutaan) als gevolg van medische verrichting
persisterende postoperatieve-fistel
Exclusie: hypothermie na anesthesie (T88.5)
maligne hyperthermie door anesthesie (T88.3)

niet-gespecificeerde complicatie van medische verrichting

T82

complicaties van cardiale en vasculaire prothesen, implantaten en
transplantaten

T82.0

mislukken van transplantatie en afstoten van getransplanteerde
organen en weefsels (T86.-)

na

Exclusie:

lp

T81.9

mechanische complicatie van hartklepprothese

als gevolg van hartklepprothese

uc

at

io

lekkage
liggingsafwijking
mankement (mechanisch)
obstructie, mechanisch
perforatie
protrusie
verplaatsing

mechanische complicatie van cardiale pacemaker

ed

T82.1

aandoeningen, vermeld in T82.0, als gevolg van:
• elektroden
• pulsgenerator (batterij)

Fo
r

T82.2

T82.3

mechanische complicatie van coronaire by-passoperatie en bioprothese van
kleppen
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van coronaire by-passoperatie en
bioprothese van kleppen
mechanische complicatie van overige vaattransplantaten
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van:
• aorta(bifurcatie)transplantaat (vervanging)
• 'arteria (carotis')(femoralis')-transplantaat (bypass)
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T82.4

mechanische complicatie van vasculaire dialysekatheter
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van vasculaire dialysekatheter
Exclusie: mechanische complicatie van intraperitoneale dialysekatheter (T85.6)
mechanische complicatie van overige cardiale- en vasculaire-hulpmiddelen
en -implantaten

on
ly

T82.5

po

se
s

aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van:
• arterioveneuze:
chirurgisch
aangelegd
• fistel
• shunt
• ballonpomp [contrapulsatieballon]
• infusiekatheter
• kunsthart
• paraplu (vena cava)
Exclusie: mechanische complicatie van epidurale en subdurale infusiekatheter
(T85.6)
infectie en ontstekingsreactie als gevolg van hartklepprothese

T82.7

infectie en ontstekingsreactie als gevolg van overige cardiale- en vasculairehulpmiddelen, -implantaten en -transplantaten

T82.8

overige gespecificeerde complicaties van cardiale en vasculaire prothesen,
implantaten en transplantaten

T83

na

at

niet-gespecificeerde complicatie van cardiale en vasculaire prothese,
implantaat en transplantaat

uc

T82.9

als gevolg van cardiale en vasculaire prothesen, implantaten en
transplantaten

io

bloeding
embolie
fibrose
pijn
stenose
trombose

lp

ur

T82.6

complicaties van urogenitale prothesen, implantaten en transplantaten

ed

Exclusie:

Fo
r

T83.0

T83.1

mislukken van transplantatie en afstoten van getransplanteerde
organen en weefsels (T86.-)

mechanische complicatie van urine(verblijfs)katheter
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van:
• katheter:
• cystostomie [suprapubische katheter]
• urethra, à demeure

mechanische complicatie van overige urineweghulpmiddelen
en -implantaten
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van:
• urine:
• elektronische stimulator
• endoprothese
• sfincterimplantaat
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T83.2

mechanische complicatie van transplantaat van urineorgaan
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van transplantaat van orgaan van
urinewegen

T83.3

mechanische complicatie van intra-uterien anticonceptiemiddel [spiraal]

T83.4

on
ly

aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van intra-uterien anticonceptiemiddel
mechanische complicatie van overige prothesen, implantaten en
transplantaten van geslachtsorganen

aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van (geïmplanteerde) penisprothese
infectie en ontstekingsreactie als gevolg van prothese, implantaat en
transplantaat van nier en urinewegen

T83.6

infectie en ontstekingsreactie als gevolg van prothese, implantaat en
transplantaat van geslachtsorganen

T83.8

overige gespecificeerde complicaties van urogenitale prothesen, implantaten
en transplantaten

po

se
s

T83.5

ur

aandoeningen vermeld in T82.8 als gevolg van urogenitale prothese, implantaat en
transplantaat
niet-gespecificeerde complicatie van urogenitale prothese, implantaat en
transplantaat

T84

complicaties van inwendige orthopedische prothesen, -implantaten en
-transplantaten
botfractuur na aanbrengen van orthopedisch implantaat,
gewrichtsprothese of botplaat (M96.6)
mislukken van transplantatie en afstoten van getransplanteerde
organen en weefsels (T86.-)

T84.0

at

io

Exclusie:

na

lp

T83.9

mechanische complicatie van inwendige gewrichtsprothese

uc

aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van gewrichtsprothese

mechanische complicatie van inwendig fixatiemateriaal van botten van
extremiteit

ed

T84.1

aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van inwendig fixatiemateriaal van botten
van extremiteit

Fo
r

T84.2

T84.3

mechanische complicatie van inwendig fixatiemateriaal van overige botten
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van inwendige fixatiemateriaal van
overige botten

mechanische complicatie van overige inwendige-hulpmiddelen, -implantaten
en -transplantaten van bot
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van:
• bottransplantaat
• elektronische botstimulator
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T84.4

mechanische complicatie van inwendige orthopedische-hulpmiddelen,
-implantaten en -transplantaten, overig
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van spier- en peestransplantaat
infectie en ontstekingsreactie als gevolg van inwendige gewrichtsprothese

T84.6

infectie en ontstekingsreactie als gevolg van inwendig fixatiemateriaal [elke
lokalisatie]

T84.7

infectie en ontstekingsreactie als gevolg van inwendige orthopedische
prothesen, -implantaten en -transplantaten, overig

T84.8

overige gespecificeerde complicaties van inwendige orthopedische
prothesen, -implantaten en -transplantaten

se
s

on
ly

T84.5

po

aandoeningen vermeld in T82.8 als gevolg van inwendige orthopedische prothesen,
-implantaten en -transplantaten
niet-gespecificeerde complicatie van inwendig(e) orthopedische-prothese,
-implantaat en -transplantaat

T85

complicaties van overige inwendige prothesen, -implantaten en
-transplantaten
Exclusie: mislukken van transplantatie en afstoten van getransplanteerde
organen en weefsels (T86.-)

T85.0

mechanische complicatie van intracraniale (communicerende-)ventrikelshunt

na

lp

ur

T84.9

aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van intracraniale (communicerende-)
ventrikelshunt

io

mechanische complicatie van geïmplanteerde elektronische stimulator van
zenuwstelsel

at

T85.1

ed

uc

aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van elektronische neurostimulator
(elektrode) van:
• hersenen
• perifere zenuw
• ruggenmerg

T85.2

mechanische complicatie van geïmplanteerde ooglens
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van geïmplanteerde ooglens

Fo
r

T85.3

T85.4

mechanische complicatie van overige oculaire prothesen, -implantaten en
-transplantaten
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van:
• corneatransplantaat
• oogkasprothese
mechanische complicatie van mammaprothese en -implantaat
aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van mammaprothese en -implantaat
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T85.5

mechanische complicatie van gastro-intestinale prothesen, implantaten en
transplantaten

T85.6

on
ly

aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van:
• anti-refluxhulpmiddel van oesofagus
• galwegprothese
mechanische complicatie van overige gespecificeerde inwendige prothesen,
-implantaten en -transplantaten

se
s

aandoeningen vermeld in T82.0 als gevolg van:
• epidurale en subdurale infusiekatheter
• intraperitoneale dialysekatheter
• niet-resorbeerbaar chirurgisch materiaal NNO
• permanente hechtingen
Exclusie: mechanische complicatie van permanente (draad)hechting gebruikt bij
botherstel (T84.1-T84.2)
infectie en ontstekingsreactie als gevolg van overige inwendige prothesen,
-implantaten en -transplantaten

T85.8

overige gespecificeerde complicaties van inwendige prothesen, implantaten
en transplantaten, niet elders geclassificeerd

ur

po

T85.7

niet-gespecificeerde complicatie van inwendige prothese, implantaat en
transplantaat

na

T85.9

lp

aandoeningen vermeld in T82.8 als gevolg van inwendige prothesen, implantaten en
transplantaten NEC

complicatie van inwendige prothese, implantaat en transplantaat NNO

mislukken van transplantatie en afstoten van getransplanteerde organen
en weefsels

T86.0

afstoting van beenmergtransplantaat

at

io

T86

'graft-versus-host'-reactie of aandoening
mislukken van niertransplantatie en afstoting

T86.2

mislukken van harttransplantatie en afstoting

uc

T86.1

ed

Exclusie:

complicatie van:
• cardiale hulpmiddelen (T82.5)
• hart-longtransplantaat (T86.3)

mislukken van hart-longtransplantatie en afstoting

T86.4

mislukken van levertransplantatie en afstoting

Fo
r

T86.3

XIX.99
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T86.8

mislukken van transplantatie en afstoten van overige gespecificeerde
getransplanteerde-organen en -weefsels

on
ly

mislukken van transplantatie of afstoten van:
• bot
• darm
• huid (allotransplantaat)(autotransplantaat)
• long
• pancreas

mislukken van transplantatie en afstoten van niet-gespecificeerd
getransplanteerd-orgaan en -weefsel

T87

complicaties kenmerkend voor opnieuw bevestigen en amputeren

T87.0

complicaties van opnieuw bevestigd(e) (deel van) bovenste-extremiteit

T87.1

complicaties van opnieuw bevestigd(e) (deel van) onderste-extremiteit

T87.2

complicaties van opnieuw bevestigde lichaamsdelen, overig

T87.3

neuroom van amputatiestomp

T87.4

infectie van amputatiestomp

T87.5

necrose van amputatiestomp

T87.6

overige en niet-gespecificeerde complicaties van amputatiestomp

na

lp

ur

po

se
s

T86.9

Fo
r

ed

uc

at

io

amputatiestomp:
• contractuur (flexie)(van proximale gewricht)
• hematoom
• oedeem
Exclusie: fantoomsensaties van ledematen (G54.6-G54.7)
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T88

overige complicaties van chirurgische- en medische-behandeling, niet
elders geclassificeerd
complicaties na:
• infusie, transfusie en therapeutische injectie (T80.-)
• medische verrichting NEC (T81.-)
gespecificeerde complicaties elders geclassificeerd, zoals:
• complicaties van:
• anesthesie tijdens:
• bevalling (O74.-)
• kraambed (O89.-)
• zwangerschap (O29.-)
• hulpmiddelen, implantaten en transplantaten (T82-T85)
• obstetrische operatieve- en andere-verrichtingen (O75.4)
• eczeem door geneesmiddelen (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
• vergiftiging door en toxische gevolgen van geneesmiddelen en
chemische stoffen (T36-T65)
onopzettelijke punctie of laceratie tijdens medische verrichting
(T81.2)

infectie na immunisatie

ur

T88.0

po

se
s

on
ly

Exclusie:

T88.1

lp

sepsis na immunisatie

overige complicaties na immunisatie, niet elders geclassificeerd

T88.2

io

na

vluchtig exantheem na immunisatie
Exclusie: anafylactische shock als gevolg van serum (T80.5)
artropathie na immunisatie (M02.2)
encefalitis na immunisatie (G04.0)
overige serumreacties (T80.6)
shock als gevolg van anesthesie

ed

uc

at

shock als gevolg van anesthesie waarbij juiste medicatie lege artis werd toegediend
Exclusie: complicaties van anesthesie:
• door overdosis of verkeerde stof (T36-T50)
• tijdens bevalling (O74.-)
• tijdens kraambed (O89.-)
• tijdens zwangerschap (O29.-)
postoperatieve shock NNO (T81.1)

maligne hyperthermie door anesthesie

T88.4

mislukte of moeilijke intubatie

T88.5

overige complicaties van anesthesie

Fo
r

T88.3

T88.6

hypothermie na anesthesie
anafylactische shock door ongewenst gevolg van lege artis toegediende
juiste medicatie
Exclusie:

anafylactische shock door serum (T80.5)
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T88.7

niet-gespecificeerd ongewenst gevolg van geneesmiddel

se
s

on
ly

allergische reactie
idiosyncrasie
bij juiste medicatie lege artis toegediend
ongewenst gevolg
overgevoeligheid
geneesmiddel:
• bijwerking NNO
• overgevoeligheid NNO
• reactie NNO
Exclusie: gespecificeerde ongewenste-gevolgen van geneesmiddelen (A00-R99
en T80-T88.6, T88.8)
T88.8

overige gespecificeerde complicaties van chirurgische en medische
behandeling, niet elders geclassificeerd

T88.9

complicatie van chirurgische en medische behandeling, niet-gespecificeerd
ongewenst gevolg NNO (T78.9)

po

Exclusie:

lp

ur

late gevolgen van letsels, van vergiftiging en van andere
gevolgen van uitwendige oorzaken
(T90-T98)

io

na

Categorieën T90-T98 dienen dienen te worden gebruikt voor het aangeven van
aandoeningen uit de codereeksen S00-S99 en T00-T88 als oorzaak van late gevolgen die
zelf elders geclassificeerd zijn. De 'late gevolgen' omvatten die, welke als zodanig of als
resttoestanden zijn gespecificeerd, of die welke een jaar of langer na het acute trauma nog
aanwezig zijn.

at

Niet te gebruiken bij chronische vergiftiging en andere schadelijke blootstelling. Codeer dit
bij actuele vergiftiging en andere schadelijke blootstelling.
late gevolgen van letsel van hoofd

T90.0

late gevolgen van oppervlakkig letsel van hoofd

uc

T90

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S00.-

late gevolgen van open wond van hoofd

ed

T90.1

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S01.-

Fo
r

T90.2

T90.3

T90.4

late gevolgen van fractuur van schedel en aangezichtsbeenderen
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S02.late gevolgen van letsel van hersenzenuwen
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S04.late gevolgen van letsel van oog en orbita
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S05.-

T90.5

late gevolgen van intracraniaal letsel
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S06.-
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T90.8

late gevolgen van overige gespecificeerde letsels van hoofd
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S03.-, S07.-, S08.- en S09.0-S09.8

T90.9

late gevolgen van niet-gespecificeerd letsel van hoofd

on
ly

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S09.9

T91

late gevolgen van letsel van hals en romp

T91.0

late gevolgen van oppervlakkig letsel en open wond van hals en romp

T91.1

late gevolgen van fractuur van wervelkolom

se
s

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S10-S11, S20-S21, S30-S31 en T09.0T09.1

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7
en T08
late gevolgen van overige fracturen van thorax en bekken

po

T91.2

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S22.2-S22.9 en S32.1-S32.5, S32.8
late gevolgen van letsel van ruggenmerg

ur

T91.3

T91.4

lp

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0S34.1 en T09.3
late gevolgen van letsel van intrathoracale organen
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S26-S27
late gevolgen van letsel van intra-abdominale organen en bekkenorganen

na

T91.5

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S36-S37
late gevolgen van overige gespecificeerde letsels van hals en romp

io

T91.8

late gevolgen van niet-gespecificeerd letsel van hals en romp

uc

T91.9

at

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-,
S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 en T09.4-T09.8

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S19.9, S29.9, S39.9 en T09.9

late gevolgen van letsel van bovenste extremiteit

ed

T92

T92.0

late gevolgen van open wond van bovenste extremiteit

Fo
r

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S41.-, S51.-, S61.- en T11.1

T92.1

T92.2

T92.3

late gevolgen van fractuur van arm
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S42.-, S52.- en T10
late gevolgen van fractuur ter hoogte van pols en hand
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S62.late gevolgen van luxatie en distorsie van bovenste extremiteit
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S43.-, S53.-, S63.- en T11.2
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T92.4

late gevolgen van letsel van zenuw van bovenste extremiteit
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S44.-, S54.-, S64.- en T11.3

T92.5

late gevolgen van letsel van spier en pees van bovenste extremiteit

T92.6

on
ly

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S46.-, S56.-, S66.- en T11.5
late gevolgen van crush-letsel en traumatische amputatie van bovenste
extremiteit

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S47-S48, S57-S58, S67-S68 en T11.6
T92.8

late gevolgen van overige gespecificeerde letsels van bovenste extremiteit

T92.9

se
s

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-,
S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 en T11.8
late gevolgen van niet-gespecificeerd letsel van bovenste extremiteit

po

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S49.9, S59.9, S69.9 en T11.9

late gevolgen van letsel van onderste extremiteit

T93.0

late gevolgen van open wond van onderste extremiteit

ur

T93

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S71.-, S81.-, S91.- en T13.1
late gevolgen van fractuur van femur

lp

T93.1

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S72.late gevolgen van overige fracturen van onderste extremiteit

na

T93.2

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S82.-, S92.- en T12
T93.3

late gevolgen van luxatie en distorsie van onderste extremiteit

late gevolgen van letsel van zenuw van onderste extremiteit

at

T93.4

io

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S73.-, S83.-, S93.- en T13.2

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S74.-, S84.-, S94.- en T13.3
late gevolgen van letsel van spier en pees van onderste extremiteit

uc

T93.5

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S76.-, S86.-, S96.- en T13.5

late gevolgen van crush-letsel en traumatische amputatie van onderste
extremiteit

ed

T93.6

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S77-S78, S87-S88, S97-S98 en T13.6

Fo
r

T93.8

T93.9

late gevolgen van overige gespecificeerde letsels van onderste extremiteit
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-,
S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 en T13.8
late gevolgen van niet-gespecificeerd letsel van onderste extremiteit
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder S79.9, S89.9, S99.9 en T13.9

T94
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lichaamsregio's
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T94.0

late gevolgen van letsel van multipele lichaamsregio's
late gevolgen van letsel geclassificeerd onder T00-T07

T94.1

late gevolgen van letsels, niet-gespecificeerd naar lichaamsregio

on
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late gevolgen van letsel geclassificeerd onder T14.-

T95

late gevolgen van brandwonden, etsing en bevriezing

T95.0

late gevolgen van brandwond, etsing en bevriezing van hoofd en hals

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 en
T35.2
late gevolgen van brandwond, etsing en bevriezing van romp

se
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T95.1

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 en
T35.3
late gevolgen van brandwond, etsing en bevriezing van bovenste extremiteit

po

T95.2

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5
en T35.4
late gevolgen van brandwond, etsing en bevriezing van onderste extremiteit

ur

T95.3

late gevolgen van brandwond en etsing uitsluitend geclassificeerd naar de
uitgebreidheid van betrokken lichaamsoppervlak

na

T95.4

lp

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8
en T35.5

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder T31-T32
T95.8

late gevolgen van overige gespecificeerde brandwond, etsing en bevriezing

late gevolgen van niet-gespecificeerde brandwond, etsing en bevriezing

at

T95.9

io

late gevolgen van letsel geclassificeerd T26-T29, T35.0-T35.1, en T35.6

late gevolgen van letsel geclassificeerd onder T30.-, T33.9, T34.9 en T35.7

late gevolgen van vergiftiging door geneesmiddelen en biologische
stoffen

uc

T96

ed

late gevolgen van vergiftiging geclassificeerd onder T36-T50

Fo
r

T97

late gevolgen van toxische gevolgen van stoffen van overwegend nietmedicinale herkomst
late gevolgen van toxische gevolgen geclassificeerd onder T51-T65

T98

late gevolgen van overige en niet-gespecificeerde gevolgen van
uitwendige oorzaken

T98.0

late gevolgen van gevolgen van corpus alienum binnengedrongen door
natuurlijke lichaamsopeningen
late gevolgen van gevolgen geclassificeerd onder T15-T19
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T98.1

late gevolgen van overige en niet-gespecificeerde gevolgen van uitwendige
oorzaken
late gevolgen van gevolgen geclassificeerd onder T66-T78
late gevolgen van bepaalde vroege complicaties van trauma
late gevolgen van complicaties geclassificeerd onder T79.-

T98.3

on
ly

T98.2

late gevolgen van complicaties van chirurgische en medische behandeling,
niet elders geclassificeerd
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late gevolgen van complicaties geclassificeerd onder T80-T88

XIX.106

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

XX. Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte
(V01-Y98)

se
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Dit hoofdstuk, dat bij voorgaande revisies van de ICD een aanvullende classificatie was,
maakt de klassering mogelijk van omgevingsinvloeden en uitwendige omstandigheden als
oorzaak van letsel, vergiftiging en andere ongewenste gevolgen.
Waar een code uit dit hoofdstuk van toepassing is, wordt deze gebruikt als aanvulling op
een code uit een ander hoofdstuk van de classificatie, die de aard van de aandoening
aangeeft. Veelal zal de aandoening geclassificeerd zijn in Hoofdstuk XIX letsel,
vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S00-T98).

po

Doodsoorzaken worden bij voorkeur zowel geklasseerd volgens Hoofdstuk XIX als volgens
Hoofdstuk XX. Als echter voor tabelleringsdoeleinden slechts één code wordt gebruikt, dan
heeft de code uit Hoofdstuk XX de voorkeur. Andere aandoeningen die kunnen worden
toegeschreven aan uitwendige oorzaken zijn ondergebracht in de Hoofdstukken I tot XVIII.
Voor deze aandoeningen mag Hoofdstuk XX uitsluitend worden gebruikt om aanvullende
informatie te geven ten behoeve van een analyse van meervoudige aandoeningen.

lp

ur

Categorieën voor late gevolgen van uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte zijn
opgenomen in Y85-Y89.
Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
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V01-X59 ongevallen
V01-V99 vervoersongevallen
V01-V09 voetganger gewond bij vervoersongeval
V10-V19 wielrijder gewond bij vervoersongeval
V20-V29 bromfietser gewond bij vervoersongeval
V30-V39 motorrijder gewond bij vervoersongeval
V40-V49 inzittende van auto gewond bij vervoersongeval
V50-V59 inzittende van (open) bestelwagen gewond bij
vervoersongeval
V60-V69 inzittende van vrachtwagen gewond bij
vervoersongeval
V70-V79 inzittende van bus gewond bij vervoersongeval
V80-V89 overige vervoersongevallen te land
V90-V94 vervoersongevallen te water
V95-V97 vervoersongevallen in lucht en ruimte
V98-V99 overige en niet-gespecificeerde vervoersongevallen
W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval
W00-W19 vallen
W20-W49 blootstelling aan mechanische krachten, niet door
levende wezens
W50-W64 blootstelling aan mechanische krachten, door levende
wezens
W65-W74 onopzettelijke verdrinking en onderdompeling
W75-W84 overige onopzettelijke belemmeringen van ademhaling
W85-W99 blootstelling aan elektrische stroom en straling en aan
extreme temperatuur en druk van omgevingslucht

XX.1
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Y85-Y89
Y90-Y98
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Y35-Y36
Y40-Y84

se
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X60-X84
X85-Y09
Y10-Y34

blootstelling aan rook, vuur en vlammen
contact met hitte en hete substanties
contact met giftige dieren en planten
blootstelling aan natuurkrachten
onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan
schadelijke stoffen
X50-X57 bovenmatige inspanning, reizen en ontbering
X58-X59 onopzettelijke blootstelling aan overige en nietgespecificeerde factoren
opzettelijk zichzelf schade toebrengen
geweldpleging
gebeurtenis waarvan niet duidelijk is of deze accidenteel of opzettelijk is
ontstaan
wettelijke interventie en oorlogshandelingen
genees- en heelkundige behandeling als oorzaak van complicaties
Y40-Y59 geneesmiddelen en biologische stoffen leidend tot ongewenste
gevolgen bij therapeutisch gebruik
Y60-Y69 ongelukken met patiënten tijdens genees- en heelkundige
behandeling
Y70-Y82 medische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen bij diagnostisch en therapeutisch gebruik
Y83-Y84 genees- en heelkundige verrichtingen als oorzaak van afwijkende
reactie van patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van
afwijkende gang van zaken tijdens verrichting
late gevolgen van uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte
aanvullende factoren verband houdend met oorzaken van ziekte en sterfte, elders
geclassificeerd

on
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X00-X09
X10-X19
X20-X29
X30-X39
X40-X49
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Aanwijzing: Dringend wordt aangeraden onderscheid mogelijk te maken tussen bromfiets
en bromfietser enerzijds en motorfiets en motorrijder anderzijds door
middel van één der methoden beschreven in de Appendix van Deel 2.
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ongevallen
(V01-X59)

on
ly

Aanwijzing: De volgende onderverdeling kan naar keuze worden gebruikt als een
aanvullend cijfer op de codes uit de reeks V01-Y34 om de bezigheid van de
gewonde persoon op het moment dat de gebeurtenis zich voltrok aan te
geven. Deze onderverdeling moet niet verward worden met, of gebruikt
worden in plaats van, de aanbevolen onderverdeling voor het vierde teken
om de plaats aan te geven van de gebeurtenissen die geclassificeerd zijn
onder W00-Y34.

se
s

bezig met sportactiviteiten
Lichaamsoefening met kenmerkend functioneel element, zoals:
• golf
• gymnastiek
• joggen
• paardrijden
• skiën
• trektocht
• waterskiën
• zwemmen
bezig met vrijetijdsbesteding
Deelnemen aan bijeenkomsten en activiteiten van vrijwilligersorganisaties
Hobby's
Vrijetijdsbesteding met vermaakselement zoals bioscoop bezoeken, dansen
of naar feestje gaan
werkend voor inkomen
Betaald werk (handarbeid)(hoofdarbeid)
vervoer (reistijd) naar en van dergelijke bezigheden
werkend voor salaris, provisie en overige soorten van inkomen
bezig met overige soorten van werk
Huishoudelijk werk, zoals:
• koken
• onderhoud
• schoonmaken
• tuinieren
• zorgen voor kinderen en familieleden
Leeractiviteiten, b.v. bijwonen lessen
Onderwijs volgen
Taken waarvoor men normaliter geen inkomen ontvangt
tijdens rusten, slapen, eten en overige voor het leven noodzakelijke
activiteiten
persoonlijke hygiëne
bezig met overige gespecificeerde activiteiten
tijdens niet gespecificeerde bezigheid
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vervoersongevallen
(V01-V99)
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Dit gedeelte is onderverdeeld in twaalf groepen. Die welke betrekking hebben op
vervoersongevallen te land (V01-V89) geven de wijze van vervoer van het slachtoffer weer
en zijn elk onderverdeeld om de 'tegenpartij' van het slachtoffer of de gebeurtenis vast te
leggen. Het vervoermiddel waarvan de gewonde persoon inzittende is, wordt vastgelegd in
de eerste twee tekens, aangezien dit wordt beschouwd als de belangrijkste factor voor
preventieve doeleinden.
Exclusie: gebeurtenis waarvan niet duidelijk is of deze accidenteel of opzettelijk is
ontstaan (Y31-Y33)
geweldpleging door laten verongelukken van motorvoertuig (Y03.-)
ongevallen met personen bezig met onderhoud of herstel van
transportuitrusting of niet-bewegend voertuig, tenzij gewond door ander
wel bewegend voertuig (W00-X59)
ongevallen waarbij vervoermiddelen betrokken zijn, maar niet samenhangend
met de risico's verbonden aan de wijze van vervoer [b.v. letsel opgelopen
bij gevecht aan boord van schip; voertuig getroffen door natuurramp;
vingerletsel bij sluiten van portier] (W00-X59)
opzettelijk zichzelf schade toebrengen (X81-X83)

lp

Definities die samenhangen met vervoersongevallen
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a) Een VERVOERSONGEVAL (V01-V99) is elk ongeval waarbij een hulpmiddel is
betrokken dat primair ontworpen is voor - of op het betrokken tijdstip gebruikt is voor vervoer van personen of goederen van de ene plaats naar de andere.
b) Een OPENBARE WEG [VERKEERSWEG] of STRAAT is de gehele ruimte tussen
perceelgrenzen (of andere grenslijnen) van voor publiek toegankelijk gebied op grond van
recht of gewoonte met het doel personen of goederen van de ene plaats naar de andere te
vervoeren. Een RIJWEG is dat deel van de openbare weg dat ingericht, aangepast is aan en
gewoonlijk gebruikt wordt voor rijdend verkeer.
c) Een VERKEERSONGEVAL is elk ongeval met een voertuig dat op de openbare weg
plaatsvindt [dat wil zeggen beginnend op of eindigend op de openbare weg, of betrekking
hebbend op een voertuig, dat zich gedeeltelijk op de openbare weg bevindt]. Van een
ongeval met een voertuig wordt verondersteld dat het heeft plaatsgevonden op de openbare
weg tenzij een andere plaats wordt vermeld, behalve in geval van ongevallen waarbij
uitsluitend terreinvoertuigen zijn betrokken, waarbij het als niet-verkeersongeval wordt
geklasseerd, tenzij het tegendeel is vermeld.
d) Een NIET-VERKEERSONGEVAL Is elk ongeval met een voertuig dat volledig
plaatsvindt elders dan op de openbare weg. Inclusief ongevallen op parcoursen die (deels)
over de (tijdelijk afgezette) openbare weg gaan; bijvoorbeeld wielerwedstrijden.

XX.4

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

e) Een VOETGANGER is elke persoon, betrokken bij een ongeval, die ten tijde van het
ongeval niet reed in of op een motorvoertuig, trein, tram, door dier getrokken of ander
voertuig of op een fiets of dier.
Inclusie: gebruiker van voetgangersvervoermiddel:
• autoped
• boodschappenwagen
• duwstoel
• handkar
• kinderwagen, buggy
• rollator
• rolschaatsen
• rolstoel (ook elektrisch)
• skies
• slee
• wandelwagen
• persoon (die):
• motor van voertuig afstelt
• te voet (met fiets aan hand)
• wiel (of band) van voertuig verwisselt
f) Een BESTUURDER is een inzittende (berijder) die een vervoermiddel bedient of dat van
plan is.
g) Een PASSAGIER is elke inzittende (berijder) van een vervoermiddel anders dan de
bestuurder.
Exclusie: persoon, vervoerd aan buitenkant van voertuig - zie definitie (h)
h) Een PERSOON AAN BUITENKANT VAN VOERTUIG is elke persoon die wordt
vervoerd door het voertuig maar niet de daartoe bestemde ruimte voor bestuurder of
passagiers bezet, of de ruimte voor het vervoer van goederen.
Inclusie: persoon (vervoerd op):
• bumper [spatbord]
• carrosserie
• dak (bagagerek)
• hangend aan buitenkant (onderkant)
• stepje [voetsteun]
• treeplank
i) Een RIJWIEL is elk landvoertuig dat voornamelijk met behulp van pedalen wordt
voortbewogen.
Inclusie: bakfiets
driewieler
elektrische fiets, fiets met hulpmotor
fiets met aanhanger/fietskar
ligfiets
mountainbike, ATB
racefiets
tandem
Exclusie: bromfiets - zie definitie (j2)
snorfiets
'speed pedelec' elektrische fiets als motorvoertuig (snelheid >30 km/u is bromfiets
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j) Een WIELRIJDER is elke persoon rijdend op rijwiel of in zijspan of aanhangwagen aan
rijwiel.
j2) Een BROMFIETS is een tweewielig motorvoertuig, met één of twee zitplaatsen. Een
speciaal rijbewijs is vereist.
Inclusie: bromfiets
bromscooter
snorscooter
brommobiel
scootmobiel
gemotoriseerd invalidenvoertuig
Exclusie: elektrische rolstoel - zie definitie (e)
elektrische fiets, fiets met hulpmotor - zie definitie (i)
gemotoriseerde driewieler, brombakfiets - zie definitie (m)
motorfiets - zie definitie (k)
motorfiets - zie definitie (k)• NNO
motorfiets - zie definitie (k):
• combinatie
• met zijspan
• motorscooter - zie definitie (k)
j3) Een BROMFIETSER is elke persoon rijdend op een bromfiets.
Inclusie: persoon rijdend op snorfiets, bromscooter, snorscooter of brommobiel
Exclusie: persoon rijdend op motorfiets of motorscooter -zie definitie (k)
k) Een MOTORFIETS is een tweewielig motorvoertuig, met één of twee zitplaatsen en
soms met derde wiel ter ondersteuning van zijspan. Het zijspan wordt als onderdeel van de
motorfiets beschouwd. Een speciaal rijbewijs is vereist.
Inclusie: motorfiets:
• NNO
• combinatie
• met zijspan
• scooter
Exclusie: gemotoriseerde driewieler, brombakfiets - zie definitie (m)
bromfiets, snorfiets - zie definitie (j2)
elektrische fiets, fiets met hulpmotor - zie definitie (i)
l) Een MOTORRIJDER is elke persoon rijdend op motorfiets of in zijspan of
aanhangwagen van motorfiets.
Inclusie: persoon rijdend op motorscooter
Exclusie: persoon rijdend op bromfiets of snorfiets
m) Een DRIEWIELIG MOTORVOERTUIG is een gemotoriseerde driewieler, primair
ontworpen voor gebruik op de weg.
Inclusie: driewielige auto
gemotoriseerde driewieler
trike
Exclusie: motorfiets met zijspan - zie definitie (k)
speciaal terreinvoertuig - zie definitie (x)
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n) Een AUTO(MOBIEL) is een vierwielig motorvoertuig, primair ontworpen voor vervoer
van maximaal 10 personen. (Volgens Convention of Road traffic (Vienna 1968): maximaal
9 personen). Een aanhanger of een caravan getrokken door een auto wordt beschouwd als
deel van die auto.
Inclusie: minibus
suv
o) De termen MOTORVOERTUIG en VOERTUIG kunnen betrekking hebben op
verschillende soorten vervoermiddelen. Het plaatselijk gebruik van deze termen dient te
worden vastgelegd om de juiste code te bepalen. Indien deze termen niet eenduidig worden
gebruikt, codeer dan als "niet-gespecificeerd". Een aanhangwagen, oplegger of caravan
getrokken door een voertuig wordt beschouwd als deel van dat voertuig.
Inclusie: pick-up
q) Een VRACHTWAGEN is een motorvoertuig primair ontworpen voor vervoer van
goederen en beantwoordend aan plaatselijke criteria voor classificatie als vrachtwagen in
termen van ledig gewicht, vermeerderd met maximaal laadvermogen (gewoonlijk meer dan
3500 kg) en waarvoor een speciaal rijbewijs vereist is.
Inclusie: trekker met of zonder oplegger
r) Een BUS is een motorvoertuig ontworpen of aangepast voor vervoer van meer dan 10
personen en waarvoor een speciaal rijbewijs vereist is. (In Nederland geldt: voor meer dan
acht personen plus chauffeur)
Inclusie: touringcar
s) Een TREIN of SPOORWEGVOERTUIG is elk vervoermiddel met of zonder wagons
eraan gekoppeld, ontworpen voor vervoer op een spoorbaan.
Inclusie: interlokale:
• metro (voornamelijk rijdend op zijn eigen rijbaan, niet toegankelijk voor ander
verkeer)
• tram (voornamelijk rijdend op zijn eigen rijbaan, niet toegankelijk voor ander
verkeer)
• trein, elke krachtbron [stoom][elektrisch][diesel]:
• kabelspoorbaan
• monorail
• ondergronds of verhoogd
• ander voertuig ontworpen om op rails voort te bewegen (lightrail)
Exclusie: interlokale tram of metro gespecificeerd als te rijden op rijbaan die deel
uitmaakt van openbare weg - zie definitie (t)
t) Een TRAM is een voertuig primair ontworpen en gebruikt voor vervoer van personen
binnen een gemeente, lopend op rails, gewoonlijk onderworpen aan normale
verkeerscontroletekens, en voornamelijk rijdend op een rijbaan die deel uitmaakt van de
rijweg. Een wagon getrokken door een tram wordt beschouwd als deel van die tram.
Inclusie: interlokale tram of metro indien gespecificeerd als te rijden op openbare weg
Exclusie: tram of metro
trolley
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u) Een SPECIAAL VOERTUIG HOOFDZAKELIJK GEBRUIKT OP
BEDRIJFSTERREIN is een motorvoertuig primair ontworpen voor gebruik in gebouwen
en op terreinen van industriële of commerciële ondernemingen.
Inclusie: auto rijdend op accu's:
• passagiersvervoermiddel op luchthaven
• wagens (bagage)(post)
bagagekar op station (gemotoriseerd)
kolenwagen [kipkar][lorrie] in mijn
rongenwagen
tram, truck of wagentje (gemotoriseerd) in mijn of (steen)groeve
vorkheftruck
zelfrijdende vrachtwagen, industrieel
v) Een SPECIAAL VOERTUIG HOOFDZAKELIJK GEBRUIKT IN LANDBOUW EN
VEETEELT is een motorvoertuig speciaal ontworpen voor gebruik op veeteelt-, land- en
tuinbouwbedrijven of om het land te bewerken, gewassen te verzorgen en te oogsten en om
materiaal te vervoeren op de boerderij. Een speciaal rijbewijs is vereist.
Inclusie: maaidorsmachine
tractor (en aanhangwagen)
zelf voortbewogen landbouwwerktuig
w) Een SPECIAAL CONSTRUCTIEVOERTUIG is een motorvoertuig speciaal ontworpen
voor gebruik in bouw (en sloop) van wegen, gebouwen en overige bouwwerken.
Inclusie: bulldozer
graafmachine
grondverzetmachine
kipkar
wegwals
x) Een SPECIAAL TERREINVOERTUIG is een motorvoertuig van speciaal ontwerp om
het in staat te stellen zich in ruw of zacht terrein of sneeuw te verplaatsen. Voorbeelden van
speciaal ontwerp zijn hoge bouw, speciale wielen en banden, aandrijving door rupsbanden
of ondersteuning door luchtkussen.
Inclusie: luchtkussenvaartuig op land of moeras
sneeuwvoertuig
Exclusie: luchtkussenvaartuig op open water - zie definitie (y)
suv - zie definitie (n)
pick-up truck - zie definitie (o)
y) Een VAARTUIG is elk vervoermiddel voor passagiers of goederen over water.
Inclusie: luchtkussenvaartuig NNO
z) Een LUCHTVAARTUIG is elk vervoermiddel voor passagiers of goederen door de
lucht.
Instructies voor het klasseren van vervoersongevallen

1. Als van een gebeurtenis niet-gespecificeerd is of het een verkeersongeval betrof of niet,
wordt het verondersteld te zijn:
(a) een verkeersongeval als de gebeurtenis geclassificeerd is onder de
categorieën V10-V82 en V87.
(b) een niet-verkeersongeval als de gebeurtenis geclassificeerd is onder de
categorieën V83-V86. Bij deze categorieën is het slachtoffer of een
voetganger, of een inzittende van een voertuig primair ontworpen voor
gebruik elders dan op de openbare weg.

XX.8

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

lp

ur

po

se
s

on
ly

2. Indien ongevallen worden gemeld waarbij meer dan één soort vervoermiddel betrokken
is, dan wordt de onderstaande volgorde aangehouden:
luchtvaartuig en ruimtevaartuig (V95-V97)
vaartuig (V90-V94)
overige wijzen van vervoer (V01-V89, V98-V99)
3. Als de beschrijving van vervoersongevallen het slachtoffer niet specificeert als inzittende
(berijder) en het slachtoffer wordt beschreven als:
bereden dier
door dier getrokken voertuig
fiets
gewond
bulldozer
vermorzeld
bus
meegesleurd
auto
geraakt
(door) elk voertuig inclusief motorfiets
gedood
gemotoriseerde driewieler
aangereden
(open) bestelwagen,
overreden
recreatievoertuig
tram
tractor
trein
vrachtwagen
bestelwagen
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klasseer het slachtoffer dan als voetganger (categorieën V01-V09).
4. Als de beschrijving van vervoersongevallen de rol van het slachtoffer niet aangeeft,
zoals:
auto
(open) bestelwagen
boot
bulldozer
bus
fiets
bromfiets
motorfiets
botsing
recreatievoertuig
neerstorten NNO
ruimtevaartuig
ongeval
tractor
vergaan
tram
trein
vaartuig
vliegtuig
vrachtwagen
klasseer het slachtoffer dan als inzittende of berijder van vermeld voertuig.
Als meer dan één voertuig wordt vermeld, gis er dan niet naar van welk voertuig het
slachtoffer inzittende of berijder was, tenzij de voertuigen hetzelfde zijn. Codeer in plaats
daarvan de juiste categorieën V87-V88, V90-V94, V95-V97, rekening houdend met de
volgorde vermeld onder opmerking 2.
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5. Als vervoersongevallen, zoals:
voertuig (al dan niet gemotoriseerd):
• uit de bocht vliegend
• over de kop, omslaand
• buiten controle rakend (door):
• lekke band [klapband]
• in slaap vallen van bestuurder
• onoplettendheid van bestuurder
• te hoge snelheid
• defect van mechanisch onderdeel
leiden tot een erop volgende botsing, klasseer het ongeval dan als botsing. Als een ander
ongeval dan een botsing het gevolg is, klasseer het dan als ongeval zonder botsing naar het
soort voertuig dat erbij betrokken is.
6. Als vervoersongevallen waarbij een voertuig in beweging betrokken is, zoals:
onopzettelijke vergiftiging door uitlaatgassen veroorzaakt door
breken van enig deel van
explosie van enig deel van
vallen, springen of per ongeluk geduwd worden van
vuur ontstaan in
voertuig in
getroffen door voorwerp geworpen in of op
beweging
gewond door geworpen worden tegen enig deel van
letsel door bewegend deel van
voorwerp vallend in of op
voorwerp geworpen op
leiden tot erop volgende botsing, klasseer dan als botsing. Als een ander ongeval dan een
botsing het gevolg is, klasseer dan als ongeval zonder botsing naar het soort voertuig dat
betrokken is.
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7. Vervoersongevallen te land beschreven als:
botsing (door verlies van controle)
(op autoweg) tussen
voertuig en:
steunpilaar (brug)(viaduct)
• gevallen steen
• vangrail of omheining
• middenberm
• aardverschuiving (niet
vallen onder de categorieën V17.-,V27.-,
bewegend)
V37.-, V47.-, V57.-, V67.- en V77.• voorwerp geworpen voor
motorvoertuig
• vluchtheuvel
• boom
• verkeersbord of -teken (tijdelijk)
• praatpaal
• telefoon- of elektriciteitspaal
• haag
• overige voorwerpen
• overige voorwerpen, vast, beweegbaar of bewegend
omslaan (zonder botsing) valt onder de categorieën V18.-, V28.-, V38.-, V48.-,
V58.-, V68.-, en V78.-;
botsing met dier (onder toezicht)(zonder toezicht) valt onder de categorieën V10.-,
V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- en V70.-;
botsing met doordier-getrokken voertuig of bereden dier valt onder de categorieën
V16.- , V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.- en V76.-.

io

voetganger gewond bij vervoersongeval
(V01-V09)
Exclusie:

ed
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at

botsing van voetganger (voetgangersvervoermiddel) met:
• andere voetganger (voetgangersvervoermiddel) (W51.-)
• andere voetganger (voetgangersvervoermiddel) met erop volgende val (W03.-)
• een los of vast voorwerp - op straat of weg (W22)
Aanwijzing: Gebruik de volgende onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks
V01-V06:

Fo
r

.0
.1
.9

niet-verkeersongeval
verkeersongeval
verkeers- of niet verkeersongeval niet gespecificeerd

V01

voetganger gewond bij botsing met rijwiel

V02

voetganger gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig

V03

voetganger gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen

V04

voetganger gewond bij botsing met vrachtwagen of bus

V05

voetganger gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig
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V06

voetganger gewond bij botsing met niet-gemotoriseerd voertuig, overig
Inclusie:

voetganger gewond bij overige en niet-gespecificeerde
vervoersongevallen
Inclusie:

voetganger gewond door speciaal voertuig

on
ly

V09

botsing met door dier getrokken voertuig, bereden dier, tram

voetganger gewond bij niet-verkeersongeval met overige en nietgespecificeerde motorvoertuigen

V09.1

voetganger gewond bij niet-gespecificeerd niet-verkeersongeval

V09.2

voetganger gewond bij verkeersongeval met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen

V09.3

voetganger gewond bij niet-gespecificeerd verkeersongeval

V09.9

voetganger gewond bij niet-gespecificeerd vervoersongeval

po

se
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V09.0
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ur

wielrijder gewond bij vervoersongeval
(V10-V19)

Let op: een aantal speciaal soort fietsen kan gecodeerd worden met het 4e cijfer

at

io

bestuurder gewond bij niet-verkeersongeval
passagier gewond bij niet-verkeersongeval
niet-gespecificeerde wielrijder gewond bij niet-verkeersongeval
persoon gewond bij instappen (opstappen) of uitstappen (afstappen)
bestuurder gewond bij verkeersongeval
passagier gewond bij verkeersongeval
bestuurder van een elektrische fiets of fiets met hulpmotor gewond bij
verkeersongeval
bestuurder van een racefiets gewond bij verkeersongeval
niet-gespecificeerde wielrijder gewond bij verkeersongeval

ed

uc

.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6

na

Aanwijzing: Gebruik onderstaande onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks
V10-V18:
Zie voetnoot bij XX

.7
.9

Fo
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V10

wielrijder gewond bij botsing met voetganger of dier
Exclusie:

botsing met doordier-getrokken voertuig of bereden dier (V16.-)

V11

wielrijder gewond bij botsing met ander rijwiel

V12

wielrijder gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig

V13

wielrijder gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen

V14

wielrijder gewond bij botsing met vrachtwagen of bus
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V15

wielrijder gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig

V16

wielrijder gewond bij botsing met niet-gemotoriseerd voertuig, overig
botsing met doordier-getrokken voertuig, bereden dier, tram

V17

wielrijder gewond bij botsing met vast of stilstaand object

V18

wielrijder gewond bij vervoersongeval zonder botsing

omslaan:
• NNO
• zonder botsing
van rijwiel vallen of gegooid worden (zonder voorafgaande botsing)

se
s

Inclusie:
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Inclusie:

wielrijder gewond bij overige en niet-gespecificeerde vervoersongevallen

V19.0

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V19.1

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V19.2

niet-gespecificeerde wielrijder gewond bij botsing met overige en nietgespecificeerde motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval
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V19

botsing van rijwiel NNO, niet-verkeersongeval
wielrijder [elke] gewond bij niet-gespecificeerd niet-verkeersongeval

na

V19.3

rijwielongeval NNO, niet-verkeersongeval
wielrijder gewond bij niet-verkeersongeval NNO
bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

V19.5

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval
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V19.4

niet-gespecificeerde wielrijder gewond bij botsing met overige en nietgespecificeerde motorvoertuigen bij verkeersongeval

ed

V19.6

botsing van rijwiel NNO (verkeersbotsing)

V19.8

wielrijder [elke] gewond bij overige gespecificeerde vervoersongevallen

Fo
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beklemd door deel van rijwiel

V19.9

wielrijder [elke] gewond bij niet-gespecificeerd verkeersongeval
rijwielongeval NNO
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bromfietser gewond bij vervoersongeval
(V20-V29)
Inclusie:

.9

lp

na

bromfietser gewond bij botsing met voetganger of dier

uc

V20

io

.4
.5
.6
.7
.8

bestuurder gewond bij niet-verkeersongeval
passagier gewond bij niet-verkeersongeval
niet-gespecificeerde bromfietser gewond bij niet-verkeersongeval
niet-gespecificeerd persoon gewond bij instappen (opstappen) of
uitstappen (afstappen)
bestuurder bromfiets, bromscooter gewond bij verkeersongeval
passagier bromfiets, bromscooter gewond bij verkeersongeval
bestuurder snorfiets, snorscooter gewond bij verkeersongeval
passagier snorfiets, snorscooter gewond bij verkeersongeval
inzittende brommobiel, scootmobiel, gemotoriseerd invalidenvoertuig
gewond bij verkeersongeval
niet gespecificeerde bromfietser gewond bij verkeersongeval
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bromfiets
brommobiel
bromscooter
gemotoriseerd invalidenvoertuig
scootmobiel
snorfiets
snorscooter
Exclusie: brombakfiets (V3x.8)
driewielig motorvoertuig (V30-V39)
elektrische fiets of met hulpmotor (V10-V19)
elektrische rolstoel(V01-V09)
motor (V30-V39)
Aanwijzing: Gebruik onderstaande onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks
V20-V28:
Zie voetnoot bij XX

Exclusie:

bromfietser gewond bij botsing met rijwiel

ed

V21

botsing met doordier-getrokken voertuig of bereden dier (V26.-)

bromfietser gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig

V23

bromfietser gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen

Fo
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V22

V24

bromfietser gewond bij botsing met vrachtwagen of bus

V25

bromfietser gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig

V26

bromfietser gewond bij botsing met niet-gemotoriseerd voertuig, overig
Inclusie:

V27

XX.14

botsing met door dier-getrokken voertuig, bereden dier, tram

bromfietser gewond bij botsing met vast of stilstaand object
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bromfietser gewond bij vervoersongeval zonder botsing
Inclusie:

omslaan:
• NNO
• zonder botsing
van bromfiets vallen of gegooid worden (zonder voorafgaande botsing)
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V28

bromfietser gewond bij overige en niet-gespecificeerde
vervoersongevallen

V29.0

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V29.1

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V29.2

niet-gespecificeerde bromfietser gewond bij botsing met overige en nietgespecificeerde motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval
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V29

botsing van bromfiets NNO, niet-verkeersongeval

bromfietser [elke] gewond bij niet-gespecificeerd niet-verkeersongeval

ur

V29.3

lp

bromfietsongeval NNO, niet-verkeersongeval
bromfietser gewond bij niet-verkeersongeval NNO

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

V29.5

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

V29.6

niet-gespecificeerde bromfietser gewond bij botsing met overige en nietgespecificeerde motorvoertuigen bij verkeersongeval

io
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V29.4

bromfietser [elke] gewond bij overige gespecificeerde vervoersongevallen

uc

V29.8

at

botsing van bromfiets NNO (verkeersongeval)

beklemd door deel van bromfiets

bromfietser [elke] gewond bij niet-gespecificeerd verkeersongeval

ed

V29.9
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bromfietsongeval NNO
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motorrijder gewond bij vervoersongeval
(V30-V39)
Inclusie:
Exclusie:

.9
V30
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.5
.6
.7
.8

bestuurder gewond bij niet-verkeersongeval
passagier gewond bij niet-verkeersongeval
niet-gespecificeerde motorrijder gewond bij niet-verkeersongeval
niet-gespecificeerde persoon gewond bij instappen (opstappen) of
uitstappen (afstappen)
bestuurder gewond bij verkeersongeval
passagier gewond bij verkeersongeval
bestuurder driewielig motorvoertuig gewond bij verkeersongeval
passagier driewielig motorvoertuig gewond bij verkeersongeval
niet-gespecificeerde inzittende van driewielig motorvoertuig gewond
bij verkeersongeval
niet-gespecificeerde motorrijder gewond bij verkeersongeval
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gemotoriseerde driewieler
motorfiets met zijspan (V20-V29)
voertuig primair ontworpen voor gebruik 'off-the-road' (V86.-)
Aanwijzing: Gebruik onderstaande onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks
V30-V38:

motorrijder gewond bij botsing met voetganger of dier
Exclusie:

botsing met door dier-getrokken voertuig of bereden dier (V36.-)

motorrijder gewond bij botsing met rijwiel

V32

motorrijder gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig

V33

motorrijder gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen

V34

motorrijder gewond bij botsing met vrachtwagen of bus

V35

motorrijder gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig
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V36

na

V31

motorrijder gewond bij botsing met niet-gemotoriseerd voertuig, overig

ed

Inclusie:

botsing met door dier-getrokken voertuig, bereden dier, tram

motorrijder gewond bij botsing met vast of stilstaand object

V38

motorrijder gewond bij vervoersongeval zonder botsing
Inclusie: omslaan:
• NNO
• zonder botsing
van (uit) motorfiets vallen of gegooid worden

V39

motorrijder gewond bij overige en niet-gespecificeerde
vervoersongevallen

V39.0

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

Fo
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V37
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passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V39.2

niet-gespecificeerde motorrijder gewond bij botsing met overige en nietgespecificeerde motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval
botsing NNO waarbij motorfiets betrokken is, niet-verkeersongeval

V39.3

on
ly

V39.1

motorrijder gewond bij niet-gespecificeerd niet-verkeersongeval
motorrijder gewond bij niet-verkeersongeval NNO
ongeval NNO waarbij motorfiets betrokken is, niet-verkeersongeval

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

V39.5

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

V39.6

niet-gespecificeerde motorrijder gewond bij botsing met overige en nietgespecificeerde motorvoertuigen bij verkeersongeval
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V39.4

V39.8

ur

botsing NNO waarbij motorfiets betrokken is (verkeersongeval)
motorrijder gewond bij overige gespecificeerde vervoersongevallen

V39.9

lp

beklemd tussen of onder deel van motorfiets

motorrijder gewond bij niet-gespecificeerd verkeersongeval

na

ongeval NNO waarbij motorfiets betrokken is

io

inzittende van auto gewond bij vervoersongeval
(V40-V49)
Inclusie:

Fo
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jeep
minibus
suv
Exclusie: quad (V86)
Aanwijzing: Gebruik onderstaande onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks
V40-V48:
.0
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.9

bestuurder gewond bij niet-verkeersongeval
passagier gewond bij niet-verkeersongeval
persoon aan buitenkant van voertuig gewond bij niet-verkeersongeval
niet-gespecificeerde inzittende van auto gewond bij nietverkeersongeval
persoon gewond bij instappen of uitstappen
bestuurder gewond bij verkeersongeval
passagier gewond bij verkeersongeval
persoon aan buitenkant van voertuig gewond bij verkeersongeval
niet-gespecificeerde inzittende van auto gewond bij verkeersongeval

XX.17
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V40

inzittende van auto gewond bij botsing met voetganger of dier
Exclusie:

botsing met door dier-getrokken voertuig of bereden dier (V46.-)

inzittende van auto gewond bij botsing met rijwiel

V42

inzittende van auto gewond bij botsing met twee- of driewielig
motorvoertuig

V43

inzittende van auto gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen

V44

inzittende van auto gewond bij botsing met vrachtwagen of bus

V45

inzittende van auto gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig

V46

inzittende van auto gewond bij botsing met overig niet-gemotoriseerd
voertuig
botsing met door dier-getrokken voertuig, bereden dier, tram

po

Inclusie:

se
s

on
ly

V41

inzittende van auto gewond bij botsing met vast of stilstaand object

V48

inzittende van auto gewond bij vervoersongeval zonder botsing
omslaan:
• NNO
• zonder botsing

lp

Inclusie:

ur

V47

inzittende van auto gewond bij overige en niet-gespecificeerde
vervoersongevallen

V49.0

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V49.1

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V49.2

niet-gespecificeerde inzittende van auto gewond bij botsing met overige en
niet-gespecificeerde motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

uc

at

io

na

V49

ed

botsing van auto NNO, niet-verkeersongeval

Fo
r

V49.3

inzittende van auto [elke] gewond bij niet-gespecificeerd nietverkeersongeval
auto-ongeval NNO, niet-verkeersongeval
inzittende van auto gewond bij niet-verkeersongeval NNO

V49.4

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

V49.5

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

XX.18
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V49.6

niet-gespecificeerde inzittende van auto gewond bij botsing met overige en
niet-gespecificeerde motorvoertuigen bij verkeersongeval

V49.8

inzittende [elke] van auto gewond bij overige gespecificeerde
vervoersongevallen
beklemd tussen deur of ander deel van auto

V49.9

on
ly

botsing van auto NNO (verkeersongeval)

inzittende [elke] van auto gewond bij niet-gespecificeerd verkeersongeval
auto-ongeval NNO

se
s

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij vervoersongeval
(V50-V59)

ur

lp

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met voetganger of
dier

at

V50

na

.4
.5
.6
.7
.9

bestuurder gewond bij niet-verkeersongeval
passagier gewond bij niet-verkeersongeval
persoon aan buitenkant van voertuig gewond bij niet-verkeersongeval
niet-gespecificeerde inzittende van (open) bestelwagen gewond bij nietverkeersongeval
persoon gewond bij instappen of uitstappen
bestuurder gewond bij verkeersongeval
passagier gewond bij verkeersongeval
persoon aan buitenkant van voertuig gewond bij verkeersongeval
niet-gespecificeerde inzittende van (open) bestelwagen gewond bij
verkeersongeval

io

.0
.1
.2
.3

po

Exclusie: vrachtwagen (V60-V69)
Aanwijzing: Gebruik onderstaande onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks
V50-V58:

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met rijwiel

ed

V51

botsing met door dier-getrokken voertuig of bereden dier (V56.-)

uc

Exclusie:

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met twee- of
driewielig motorvoertuig

V53

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met auto of (open)
bestelwagen

V54

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met vrachtwagen
of bus

V55

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met trein of
spoorwegvoertuig

Fo
r

V52
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V56

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met overig nietgemotoriseerd voertuig
Inclusie:

botsing met door dier getrokken voertuig, bereden dier, tram

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing met vast of
stilstaand object

V58

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij vervoersongeval zonder
botsing
omslaan:
• NNO
• zonder botsing

se
s

Inclusie:

on
ly

V57

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij overige en nietgespecificeerde vervoersongevallen

V59.0

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V59.1

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V59.2

niet-gespecificeerde inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing
met overige en niet-gespecificeerde motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

lp

ur

po

V59

V59.3

na

botsing NNO waarbij (open) bestelwagen betrokken is, niet-verkeersongeval
inzittende [elke] van (open) bestelwagen gewond bij niet-gespecificeerd nietverkeersongeval

at

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

uc

V59.4

io

inzittende van (open) bestelwagen gewond bij niet-verkeersongeval NNO
ongeval NNO waarbij (open) bestelwagen betrokken is, niet-verkeersongeval

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

V59.6

niet-gespecificeerde inzittende van (open) bestelwagen gewond bij botsing
met overige en niet-gespecificeerde motorvoertuigen bij verkeersongeval

ed

V59.5

botsing NNO waarbij (open) bestelwagen betrokken is (verkeersongeval)

Fo
r

V59.8

V59.9

inzittende [elke] van (open) bestelwagen gewond bij overige gespecificeerde
vervoersongevallen
beklemd tussen deur of ander deel van (open) bestelwagen
inzittende [elke] van (open) bestelwagen gewond bij niet-gespecificeerd
verkeersongeval
ongeval NNO waarbij (open) bestelwagen betrokken is

XX.20
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inzittende van vrachtwagen gewond bij vervoersongeval
(V60-V69)

se
s

.4
.5
.6
.7
.9

bestuurder gewond bij niet-verkeersongeval
passagier gewond bij niet-verkeersongeval
persoon aan buitenkant van voertuig gewond bij niet-verkeersongeval
niet-gespecificeerde inzittende van vrachtwagen gewond bij nietverkeersongeval
persoon gewond bij instappen of uitstappen
bestuurder gewond bij verkeersongeval
passagier gewond bij verkeersongeval
persoon aan buitenkant van voertuig gewond bij verkeersongeval
niet-gespecificeerde inzittende van vrachtwagen gewond bij
verkeersongeval

po

.0
.1
.2
.3

on
ly

Aanwijzing: Gebruik onderstaande onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks
V60-V68:

inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met voetganger of dier
Exclusie: botsing met door dier-getrokken voertuig of bereden dier (V66.-)

V61

inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met rijwiel

V62

inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met twee- of driewielig
motorvoertuig

V63

inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met auto of (open)
bestelwagen

V64

inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met vrachtwagen of bus

V65

inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met trein of
spoorwegvoertuig

lp

na

io

at

uc

inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met overig nietgemotoriseerd voertuig

ed

V66

ur

V60

Inclusie:

Fo
r

V67

botsing met door dier-getrokken voertuig, bereden dier, tram

inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met vast of stilstaand
object

V68

inzittende van vrachtwagen gewond bij vervoersongeval zonder botsing
Inclusie: omslaan:
• NNO
• zonder botsing

V69

inzittende van vrachtwagen gewond bij overige en niet-gespecificeerde
vervoersongevallen
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bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V69.1

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V69.2

niet-gespecificeerde inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met
overige en niet-gespecificeerde motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

on
ly

V69.0

botsing NNO waarbij vrachtwagen betrokken is, niet-verkeersongeval

inzittende [elke] van vrachtwagen gewond bij niet-gespecificeerd nietverkeersongeval

se
s

V69.3

inzittende van vrachtwagen gewond bij niet-verkeersongeval NNO
vrachtwagenongeval NNO, niet-verkeersongeval

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

V69.5

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

V69.6

niet-gespecificeerde inzittende van vrachtwagen gewond bij botsing met
overige en niet-gespecificeerde motorvoertuigen bij verkeersongeval

lp

ur

po

V69.4

botsing NNO waarbij vrachtwagen betrokken is (verkeersongeval)
inzittende [elke] van vrachtwagen gewond bij overige gespecificeerde
vervoersongevallen

na

V69.8

beklemd tussen deur of ander deel van vrachtwagen
inzittende [elke] van vrachtwagen gewond bij niet-gespecificeerd
verkeersongeval

io

V69.9

at

vrachtwagenongeval NNO

uc

inzittende van bus gewond bij vervoersongeval
(V70-V79)

Fo
r

ed

Exclusie: minibus (V40-V49)
Aanwijzing: Gebruik onderstaande onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks
V70-V78:
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.9
XX.22

bestuurder gewond bij niet-verkeersongeval
passagier gewond bij niet-verkeersongeval
persoon aan buitenkant van voertuig gewond bij niet-verkeersongeval
niet-gespecificeerde inzittende van bus gewond bij nietverkeersongeval
persoon gewond bij instappen of uitstappen
bestuurder gewond bij verkeersongeval
passagier gewond bij verkeersongeval
persoon aan buitenkant van voertuig gewond bij verkeersongeval
niet-gespecificeerde inzittende van bus gewond bij verkeersongeval
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V70

inzittende van bus gewond bij botsing met voetganger of dier
Exclusie:

botsing met door dier-getrokken voertuig of bereden dier (V76.-)

inzittende van bus gewond bij botsing met rijwiel

V72

inzittende van bus gewond bij botsing met twee- of driewielig
motorvoertuig

V73

inzittende van bus gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen

V74

inzittende van bus gewond bij botsing met vrachtwagen of bus

V75

inzittende van bus gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig

V76

inzittende van bus gewond bij botsing met overig niet-gemotoriseerd
voertuig
botsing met door dier-getrokken voertuig, bereden dier, tram

po

Inclusie:

se
s

on
ly

V71

inzittende van bus gewond bij botsing met vast of stilstaand object

V78

inzittende van bus gewond bij vervoersongeval zonder botsing
omslaan:
• NNO
• zonder botsing

lp

Inclusie:

ur

V77

inzittende van bus gewond bij overige en niet-gespecificeerde
vervoersongevallen

V79.0

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V79.1

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

V79.2

niet-gespecificeerde inzittende van bus gewond bij botsing met overige en
niet-gespecificeerde motorvoertuigen bij niet-verkeersongeval

uc

at

io

na

V79

ed

botsing van bus NNO, niet-verkeersongeval

V79.3

inzittende [elke] van bus gewond bij niet-gespecificeerd niet-verkeersongeval

Fo
r

busongeval NNO, niet-verkeersongeval
inzittende van bus gewond bij niet-verkeersongeval NNO

V79.4

bestuurder gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

V79.5

passagier gewond bij botsing met overige en niet-gespecificeerde
motorvoertuigen bij verkeersongeval

V79.6

niet-gespecificeerde inzittende van bus gewond bij botsing met overige en
niet-gespecificeerde motorvoertuigen bij verkeersongeval
botsing van bus NNO (verkeersongeval)
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V79.8

inzittende [elke] van bus gewond bij overige gespecificeerde
vervoersongevallen
beklemd tussen deur of ander deel van bus

V79.9

inzittende [elke] van bus gewond bij niet-gespecificeerd verkeersongeval

on
ly

busongeval NNO

overige vervoersongevallen te land
(V80-V89)

berijder van dier of inzittende van door dier-getrokken voertuig gewond bij
vervoersongeval

V80.0

berijder of inzittende gewond door vallen of gegooid worden van dier of door
dier-getrokken voertuig bij ongeval zonder botsing

se
s

V80

ur

V80.1

po

omslaan:
• NNO
• zonder botsing

berijder of inzittende gewond bij botsing met voetganger of dier
botsing met door dier-getrokken voertuig of bereden dier (V80.7)

lp

Exclusie:

berijder of inzittende gewond bij botsing met rijwiel

V80.3

berijder of inzittende gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig

V80.4

berijder of inzittende gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen,
vrachtwagen of bus

V80.5

berijder of inzittende gewond bij botsing met ander gespecificeerd
motorvoertuig

V80.6

berijder of inzittende gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig

V80.7

berijder of inzittende gewond bij botsing met ander niet-gemotoriseerd
voertuig

Fo
r

ed

uc

at

io

na

V80.2

botsing met:
• bereden dier
• door dier-getrokken voertuig
• tram

V80.8

berijder of inzittende gewond bij botsing met vast of stilstaand object

V80.9

berijder of inzittende gewond bij overige en niet-gespecificeerde
vervoersongevallen
ongeval met berijder van dier NNO
ongeval met door dier-getrokken voertuig NNO

XX.24
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V81

inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond bij vervoersongeval
Inclusie:

persoon aan buitenkant van trein

inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond bij botsing met
motorvoertuig bij niet-verkeersongeval

V81.1

inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond bij botsing met
motorvoertuig bij verkeersongeval

V81.2

inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond bij botsing met of geraakt
door rollend materieel

V81.3

inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond bij botsing met ander object

se
s

on
ly

V81.0

spoorwegbotsing NNO

persoon gewond bij instappen in of uitstappen uit trein of spoorwegvoertuig

V81.5

inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond door val in trein of
spoorwegvoertuig

ur

inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond door val uit trein of
spoorwegvoertuig
val:
• bij in- of uitstappen (V81.4)
• tijdens ontsporing:
• met voorafgaande botsing (V81.0-V81.3)
• zonder voorafgaande botsing (V81.7)

inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond bij ontsporing zonder
voorafgaande botsing

uc

V81.7

at

io

Exclusie:

na

V81.6

val:
• bij in- of uitstappen (V81.4)
• tijdens ontsporing:
• met voorafgaande botsing (V81.0-V81.3)
• zonder voorafgaande botsing (V81.7)

lp

Exclusie:

po

V81.4

inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond bij overige gespecificeerde
spoorwegongevallen

Fo
r

ed

V81.8

V81.9

explosie of vuur
geraakt door vallende:
• aarde
• boom
• gesteente
Exclusie: ontsporing:
• met voorafgaande botsing (V81.0-V81.3)
• zonder voorafgaande botsing (V81.7)

inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond bij niet-gespecificeerd
spoorwegongeval
spoorwegongeval NNO

XX.25
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V82

inzittende van tram gewond bij vervoersongeval
Inclusie:

persoon aan buitenkant van tram

inzittende van tram gewond bij botsing met motorvoertuig bij nietverkeersongeval

V82.1

inzittende van tram gewond bij botsing met motorvoertuig bij verkeersongeval

V82.2

inzittende van tram gewond bij botsing met of gewond geraakt door rollend
materieel

V82.3

inzittende van tram gewond bij botsing met overig object

se
s

Exclusie:

botsing met door dier-getrokken voertuig of bereden dier (V82.8)

persoon gewond bij instappen in of uitstappen uit tram

V82.5

inzittende van tram gewond door val in tram

val bij in- of uitstappen (V82.4)
val met voorafgaande botsing (V82.0-V82.3)

ur

V82.6

po

V82.4

Exclusie:

on
ly

V82.0

inzittende van tram gewond door val uit tram

val bij in- of uitstappen (V82.4)
val met voorafgaande botsing (V82.0-V82.3)

lp

Exclusie:

inzittende van tram gewond bij ontsporing zonder voorafgaande botsing

V82.8

inzittende van tram gewond bij overige gespecificeerde vervoersongevallen

na

V82.7

botsing met trein of niet-gemotoriseerde voertuigen, overig
inzittende van tram gewond bij niet-gespecificeerd verkeersongeval

io

V82.9

at

tramongeval NNO

inzittende van speciaal voertuig voornamelijk in gebruik op
industrieterrein gewond bij vervoersongeval

uc

V83

Exclusie:

bestuurder van speciaal industrieel-voertuig gewond bij verkeersongeval

ed

V83.0

voertuig stilstaand in gebruik of in onderhoud (W31.-)

passagier van speciaal industrieel-voertuig gewond bij verkeersongeval

V83.2

persoon aan buitenkant van speciaal industrieel-voertuig gewond bij
verkeersongeval

Fo
r

V83.1

V83.3

niet-gespecificeerde inzittende van speciaal industrieel-voertuig gewond bij
verkeersongeval

V83.4

persoon gewond bij instappen (opstappen) of uitstappen (afstappen) van
speciaal industrieel-voertuig

V83.5

bestuurder van speciaal industrieel-voertuig gewond bij niet-verkeersongeval

XX.26
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passagier van speciaal industrieel-voertuig gewond bij niet-verkeersongeval

V83.7

persoon aan buitenkant van speciaal industrieel-voertuig gewond bij nietverkeersongeval

V83.9

niet-gespecificeerde inzittende van speciaal industrieel-voertuig gewond bij
niet-verkeersongeval

on
ly

V83.6

ongeval met speciaal industrieel voertuig NNO

inzittende van speciaal voertuig voornamelijk in gebruik in boerenbedrijf
gewond bij vervoersongeval
Exclusie:

voertuig stilstaand in gebruik of in onderhoud (W30.-)

se
s

V84

bestuurder van speciaal landbouwvoertuig gewond bij verkeersongeval

V84.1

passagier van speciaal landbouwvoertuig gewond bij verkeersongeval

V84.2

persoon aan buitenkant van speciaal landbouwvoertuig gewond bij
verkeersongeval

V84.3

niet-gespecificeerde inzittende van speciaal landbouwvoertuig gewond bij
verkeersongeval

V84.4

persoon gewond bij instappen (opstappen) of uitstappen (afstappen) van
speciaal landbouwvoertuig

V84.5

bestuurder van speciaal landbouwvoertuig gewond bij niet-verkeersongeval

V84.6

passagier van speciaal landbouwvoertuig gewond bij niet-verkeersongeval

V84.7

persoon aan buitenkant van speciaal landbouwvoertuig gewond bij nietverkeersongeval

V84.9

niet-gespecificeerde inzittende van speciaal landbouwvoertuig gewond bij
niet-verkeersongeval

uc

at

io

na

lp

ur

po

V84.0

ongeval met speciaal landbouwvoertuig NNO

inzittende van speciaal constructievoertuig gewond bij vervoersongeval

ed

V85

Exclusie:

Fo
r

V85.0

voertuig stilstaand in gebruik of in onderhoud (W31.-)

bestuurder van speciaal constructievoertuig gewond bij verkeersongeval

V85.1

passagier van speciaal constructievoertuig gewond bij verkeersongeval

V85.2

persoon aan buitenkant van speciaal constructievoertuig gewond bij
verkeersongeval

V85.3

niet-gespecificeerde inzittende van speciaal constructievoertuig gewond bij
verkeersongeval
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persoon gewond bij instappen (opstappen) of uitstappen (afstappen) van
speciaal constructievoertuig

V85.5

bestuurder van speciaal constructievoertuig gewond bij niet-verkeersongeval

V85.6

passagier van speciaal constructievoertuig gewond bij niet-verkeersongeval

V85.7

persoon aan buitenkant van speciaal constructievoertuig gewond bij nietverkeersongeval

V85.9

niet-gespecificeerde inzittende van speciaal constructievoertuig gewond bij
niet-verkeersongeval
ongeval met speciaal constructievoertuig NNO

se
s

on
ly

V85.4

inzittende van speciaal terreinvoertuig of ander motorvoertuig primair
ontworpen voor gebruik 'off-the-road', gewond bij vervoersongeval
Exclusie: suv (V40-V49)
voertuig stilstaand in gebruik of in onderhoud (W31.-)

V86.0

bestuurder van terreinvoertuig of ander 'off-the-road'-motorvoertuig gewond
bij verkeersongeval

V86.1

passagier van terreinvoertuig of ander 'off-the-road'-motorvoertuig gewond bij
verkeersongeval

V86.2

persoon aan buitenkant van terreinvoertuig of ander 'off-the-road'motorvoertuig gewond bij verkeersongeval

V86.3

niet-gespecificeerde inzittende van terreinvoertuig of ander 'off-the-road'motorvoertuig gewond bij verkeersongeval

V86.4

persoon gewond bij instappen (opstappen) of uitstappen (afstappen) van
terreinvoertuig of ander 'off-the-road'-motorvoertuig
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V86

bestuurder van terreinvoertuig of ander 'off-the-road'-motorvoertuig gewond
bij niet-verkeersongeval

ed

V86.5

passagier van terreinvoertuig of ander 'off-the-road'-motorvoertuig gewond bij
niet-verkeersongeval

V86.7

persoon aan buitenkant van terreinvoertuig of ander 'off-the-road'motorvoertuig gewond bij niet-verkeersongeval

Fo
r

V86.6

V86.9

XX.28

niet-gespecificeerde inzittende van terreinvoertuig of ander 'off-the-road'motorvoertuig gewond bij niet-verkeersongeval
ongeval met 'off-the-road' motorvoertuig NNO
ongeval met speciaal terreinvoertuig NNO
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V87

gespecificeerd soort verkeersongeval waarbij wijze-van-vervoer van
slachtoffer onbekend is
botsing waarbij betrokken:
• voetganger (V01-V09)
• wielrijder (V10-V19)

on
ly

Exclusie:

persoon gewond bij botsing tussen auto en twee- of driewielig motorvoertuig
(verkeersongeval)

V87.1

persoon gewond bij botsing tussen ander motorvoertuig en twee- of driewielig
motorvoertuig (verkeersongeval)

V87.2

persoon gewond bij botsing tussen auto en (open) bestelwagen
(verkeersongeval)

V87.3

persoon gewond bij botsing tussen auto en bus (verkeersongeval)

V87.4

persoon gewond bij botsing tussen auto en vrachtwagen (verkeersongeval)

V87.5

persoon gewond bij botsing tussen vrachtwagen en bus (verkeersongeval)

V87.6

persoon gewond bij botsing tussen trein of spoorwegvoertuig en auto
(verkeersongeval)

V87.7

persoon gewond bij botsing tussen overige gespecificeerde motorvoertuigen
(verkeersongeval)

V87.8

persoon gewond bij overige gespecificeerde vervoersongevallen zonder
botsing, waarbij motorvoertuig betrokken is (verkeersongeval)

V87.9

persoon gewond bij overige gespecificeerde vervoersongevallen (met
botsing)(zonder botsing), waarbij niet-gemotoriseerd voertuig betrokken is
(verkeersongeval)

V88
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V87.0

gespecificeerd soort niet-verkeersongeval waarbij wijze van vervoer van
slachtoffer onbekend is

ed

Exclusie:
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V88.0

botsing waarbij betrokken:
• voetganger (V01-V09)
• wielrijder (V10-V19)

persoon gewond bij botsing tussen auto en twee- of driewielig motorvoertuig,
niet-verkeersongeval

V88.1

persoon gewond bij botsing tussen ander motorvoertuig en twee- of driewielig
motorvoertuig, niet-verkeersongeval

V88.2

persoon gewond bij botsing tussen auto en (open) bestelwagen, nietverkeersongeval

V88.3

persoon gewond bij botsing tussen auto en bus, niet-verkeersongeval

XX.29
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persoon gewond bij botsing tussen auto en vrachtwagen, nietverkeersongeval

V88.5

persoon gewond bij botsing tussen vrachtwagen en bus, nietverkeersongeval

V88.6

persoon gewond bij botsing tussen trein of spoorwegvoertuig en auto, nietverkeersongeval

V88.7

persoon gewond bij botsing tussen overige gespecificeerde motorvoertuigen,
niet-verkeersongeval

V88.8

persoon gewond bij overige gespecificeerde vervoersongevallen zonder
botsing, waarbij motorvoertuig betrokken is, niet-verkeersongeval

V88.9

persoon gewond bij overige gespecificeerde vervoersongevallen (met
botsing)(zonder botsing), waarbij niet-gemotoriseerd voertuig betrokken is,
niet-verkeersongeval

V89

ongeval met gemotoriseerd of niet-gemotoriseerd voertuig, soort voertuig
niet-gespecificeerd

V89.0

persoon gewond bij ongeval met niet-gespecificeerd motorvoertuig, nietverkeersongeval
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V88.4

ongeval met motorvoertuig NNO, niet-verkeersongeval
persoon gewond bij ongeval met niet-gemotoriseerd voertuig, nietgespecificeerd, niet-verkeersongeval

na

V89.1

persoon gewond bij ongeval met niet-gespecificeerd motorvoertuig,
verkeersongeval

at

V89.2

io

ongeval met niet-gemotoriseerd voertuig NNO (niet-verkeersongeval)

uc

ongeval met motorvoertuig NNO
wegongeval (verkeersongeval) NNO
V89.3

persoon gewond bij ongeval met niet-gemotoriseerd voertuig, nietgespecificeerd, verkeersongeval

ed

verkeersongeval met niet-gemotoriseerd voertuig NNO

V89.9

persoon gewond bij ongeval met niet-gespecificeerd voertuig

Fo
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botsing NNO
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vervoersongevallen te water
(V90-V94)
Inclusie:

ongevallen met vaartuigen tijdens recreatieve activiteiten

.9

V90

se
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ur

.5
.6
.7
.8
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.2
.3

koopvaardijschip
passagiersschip
Veerboot
Lijnvaartuig
vissersboot
overige gemotoriseerde vaartuigen
Luchtkussenvaartuig [hovercraft](op open water)
Jet ski's
zeilboot
Zeiljacht
kano of kajak
rubberboot (niet-aangedreven)
waterski's
overige niet-gemotoriseerde vaartuigen
Surfplank
Windsurfer
niet gespecificeerd vaartuig
Boot NNO
Schip NNO
Vaartuig NNO

io

.0
.1

on
ly

Aanwijzing: Gebruik onderstaande onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks
V90-V94:

ongeval met vaartuig leidend tot verdrinking en onderdompeling
verdrinking en onderdompeling door:
• boot:
• omslaan
• zinken
• vallen of springen van:
• brandend schip
• verongelukt vaartuig
• overig ongeval met vaartuig
verdrinking of onderdompeling samenhangend met vervoer over
water, zonder ongeval met vaartuig (V92.-)

ed
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at

Inclusie:

Fo
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Exclusie:
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V91

ongeval met vaartuig leidend tot overig letsel
verbrand, terwijl schip in brand staat
elk letsel behalve verdrinking en onderdompeling als gevolg van
ongeval met vaartuig
getroffen door boot of deel van boot na val of sprong van
beschadigde boot
getroffen door vallend voorwerp als gevolg van ongeval met
vaartuig
gewond bij ongeval met vaartuig met aanvaring van vaartuig
val door aanvaring of overig ongeval met vaartuig
vermorzeld door reddingsboot na verlaten van schip
vermorzeld tussen botsende schepen
brandwonden door plaatselijke brand of explosie aan boord van
schip (V93.-)

Exclusie:

verdrinking of onderdompeling samenhangend met vervoer over water,
zonder ongeval met vaartuig
overboord gevallen door beweging van schip
overboord gespoeld
verdrinking en onderdompeling als gevolg van ongeval anders dan
ongeval met vaartuig, zoals val:
• overboord
• van loopplank
• van schip
verdrinking of onderdompeling van zwemmer of duiker die
vrijwillig van boot springt, die niet betrokken is bij ongeval
(W69.-, W73.-)
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Inclusie:
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V93

ongeval aan boord zonder ongeval met vaartuig, niet leidend tot
verdrinking en onderdompeling
door storing van atoomreactor in vaartuig
explosie van ketel op stoomschip
ongeval met machine op vaartuig
onopzettelijke vergiftiging door gassen of dampen op schip
overmatige hitte in:
• ketelruim
• machinekamer
• stookkamer
• verdampingskamer
plaatselijk brand op schip
val van ene niveau naar andere op vaartuig
val van trap of ladder op vaartuig
vermorzeld door vallend voorwerp op schip

se
s

on
ly

Inclusie:

machines

lp
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po

verwondingen op vaartuig veroorzaakt door:
• dek
• kombuis
• lading
• machinekamer
• wasserij

overige en niet-gespecificeerde vervoersongevallen te water
Inclusie: getroffen door boot tijdens waterskiën
ongeval met niet-inzittende van vaartuig

na

V94

at

io

vervoersongevallen in lucht en ruimte
(V95-V97)
V95

ongeval met gemotoriseerd luchtvaartuig leidend tot letsel van inzittende
botsing met elk voorwerp, vast,
beweegbaar of bewegend
brand
explosie
neerstorten
noodlanding

ed

uc

Inclusie:
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V95.0

van of aan boord van
(gemotoriseerd) luchtvaartuig

helicopterongeval met gewond raken van inzittende

V95.1

ongeval met ultralicht of gemotoriseerd zweefvliegtuig met gewond raken van
inzittende

V95.2

ongeval met privé vaste-vleugelvliegtuig, ander, met gewond raken van
inzittende

V95.3

ongeval met commercieel vaste-vleugelvliegtuig met gewond raken van
inzittende

XX.33
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ongeval met ruimtevaartuig met gewond raken van inzittende

V95.8

overige gespecificeerde ongevallen met luchtvaartuig en gewond raken van
inzittende

V95.9

niet-gespecificeerd ongeval met luchtvaartuig en gewond raken van
inzittende

on
ly

V95.4

luchtvaartongeval NNO
vervoersongeval in lucht NNO
vliegtuigongeval NNO

ongeval met niet-gemotoriseerd luchtvaartuig leidend tot letsel van
inzittende
Inclusie: botsing met elk voorwerp, vast,
beweegbaar of bewegend
brand
van of aan boord van nietgemotoriseerd luchtvaartuig
explosie
neerstorten
noodlanding

V96.0

ongeval met luchtballon met gewond raken van inzittende

V96.1

ongeval met deltavlieger met gewond raken van inzittende

V96.2

ongeval met zweefvliegtuig (niet-gemotoriseerd) met gewond raken van
inzittende

V96.8

ongevallen met niet-gemotoriseerd luchtvaartuigen, overig gespecificeerd,
met gewond raken van inzittende
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V96

vlieger die persoon vervoert

ongeval met niet-gemotoriseerd luchtvaartuig, niet-gespecificeerd, met
gewond raken van inzittende

at

V96.9

overige gespecificeerde luchtvaartongevallen in de lucht
Inclusie: ongevallen met niet-inzittenden van luchtvaartuig

ed

V97

uc

ongeval met niet-gemotoriseerd luchtvaartuig NNO
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V97.0

inzittende van luchtvaartuig gewond bij overige gespecificeerde
luchtvaartongevallen in de lucht
val in, op of uit luchtvaartuig bij vervoersongeval in de lucht
Exclusie: ongeval bij aan of van boord gaan (V97.1)

V97.1

persoon gewond bij aan of van boord gaan van luchtvaartuig

V97.2

parachutist gewond bij luchtvaartongeval
Exclusie:

XX.34

glijval van persoon na ongeval met luchtvaartuig (V95-V96)
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V97.3

persoon op grond gewond geraakt bij luchtvaartongeval

V97.8

overige luchtvaartongevallen, niet elders geclassificeerd

on
ly

getroffen door voorwerp vallend van of uit luchtvaartuig
gewond door draaiende propeller
in straalmotor gezogen

letsel door machines van luchtvaartuig
Exclusie: blootstelling aan veranderingen in luchtdruk tijdens stijgen of dalen
(W94.-)
luchtvaartongeval NNO (V95.9)

Exclusie:

ongeval met voertuig, soort voertuig niet-gespecificeerd (V89.-)
overige gespecificeerde vervoersongevallen

gegrepen of meegesleurd door
kabelwagen, niet op rails
val of sprong van (uit)
voorwerp geworpen uit of in
ongeval met, in of op:
• gondelbaan (ski)
• ijsboot
• kabelwagen [gondel], niet op rails
• landzeilboot
• stoeltjeslift (ski)
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overige en niet-gespecificeerde vervoersongevallen
(V98-V99)

niet-gespecificeerd vervoersongeval
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overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval
(W00-X59)

in en om huis
Boerderij
Erf
Flat
Pension
Privé:
• erf
• garage
• oprit
• tuin
• zwembad
Stacaravan, woonwagen voor permanente bewoning
Verblijfplaats, anders dan instelling
Woonhuis
Exclusie: huis in aanbouw, maar nog niet bewoond (.6)
instelling waar personen verblijven (.1)
leegstaand of vervallen huis (.8)
instelling waar personen verblijven
Bejaardenoord
Gevangenis
Kazerne
Kindertehuis
Slaapzaal
Tehuis
Tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen
Verpleeghuis
Verzorgingshuis
Weeshuis
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Aanwijzing: Gebruik de volgende onderverdeling als aanvullend vierde teken bij codereeks
W00-Y34 of als vijfde teken bij W26, X47, X67, X88 en Y17 voor het
aangeven van de plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed. Bij de
codes Y06.- en Y07.- wordt geen vierde of vijfde teken gecodeerd.
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scholen, andere instellingen en openbare ruimten
Openbaar gebouw (inclusief aangrenzende grond) of voor een bepaalde
groep toegankelijk gebouw, zoals:
• bibliotheek
• bioscoop
• clubhuis
• concertgebouw
• galerie
• gerechtsgebouw
• instelling voor hoger onderwijs
• jongerencentrum
• kerk
• kinderdagverblijf
• museum
• operagebouw
• peuterspeelzaal
• postkantoor
• school (particulier)(openbaar)(bijzonder)
• schoolgebouw
• schoolterrein
• stad- en gemeentehuis
• theater
• universiteit
• universiteitsterrein
• werkplaats
• ziekenhuis
Exclusie: gebouw in aanbouw (.6)
instelling waar personen verblijven (.1)
plaats voor sport en atletiek (.3)
plaats voor sport en atletiek
Basketbalterrein
Cricketveld
Golfbaan
Gymnastiekzaal
Hockeyveld
IJsbaan
Rijschool [manege]
Rolschaatsbaan
Skatebaan
Sportschool
Squashcentrum
Stadion
Tennisbaan
Voetbalveld
Zwembad, openbaar
Exclusie: Privézwembad of -tennisbaan (.0)
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.4
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straat en weg
Autosnelweg
Autoweg
Stoep
Trottoir
plaats voor handel en dienstverlening
Bank
Benzinestation
Café
Casino
Garagebedrijf
Hotel
Kantoorgebouw
Luchthaven
Markt
Pakhuis
Radio- of televisiestation
Restaurant
Station (bus)(trein)
Supermarkt
Warenhuis
Winkel
Winkelcentrum
Winkelgalerij
Exclusie: Privégarage (.0)
industrie- en bouwterrein
Atelier
Droogdok
Energiecentrale (steenkool)(nucleair)(olie)
Gasfabriek
Gebouw in aanbouw
Groeve (steenkool)(grind)(zand)
Haventerrein
Industrieterrein
Mijn
Olieplatforms en overige offshore-installaties
Scheepswerf
Tunnel in aanbouw
boerderij
Akkers en weiland
Boerderijgebouwen
Fokkerij
Exclusie: Woning en erf van boerderij (.0)

on
ly
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overige gespecificeerde plaatsen
Amusementspark
Beek
Berg
Bos
Caravanpark NNO
Dierentuin
Gracht
Grasvlakte
Haven
Heuvel
Kampeerterrein
Kanaal
Kust
Ligplaats NNO
Meer
Militair oefenterrein
Moeras
Openbare gelegenheid NNO
Park
Parkeerterrein en -garage
Rivier
Sloot
Spoorweg
Strand
Vakantiehuisje
Vervallen huis
Vijver, meertje of plas
Waterreservoir
Waterweg
Woestijn
Zee
niet gespecificeerde plaats
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vallen
(W00-W19)

geweldpleging (Y01-Y02)
herhaaldelijk vallen, niet als gevolg van ongeval (R29.6)
opzettelijk zichzelf schade toebrengen (X80-X81)
val (in)(van):
• brandend gebouw (X00.-)
• dier (V80.-)
• machine (in bedrijf) (W28-W31)
• vervoermiddel (V01-V99)
• vuur (X00-X04, X08-X09)
• water (met verdrinking of onderdompeling) (W65-W74)
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Exclusie:
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Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed.

val op eenzelfde niveau samenhangend met ijs en sneeuw
Exclusie: val met vermelding van:
• schaatsen en ski's (W02.-)
• trappen en treden (W10.-)

W01

val op eenzelfde niveau door uitglijden en struikelen
Exclusie: val samenhangend met ijs of sneeuw (W00.-)

W02

val waarbij schaatsen, ski's, rolschaatsen of skateboards betrokken zijn

W03

overige val op eenzelfde niveau door botsing met, of duwen door andere
persoon
Inclusie:

val door botsing van voetganger (voetgangersvervoermiddel) met
andere voetganger (voetgangersvervoermiddel)
val samenhangend met ijs of sneeuw (W00.-)
vermorzeld, geduwd of onder de voet gelopen door menigte of in
gedrang (W52.-)
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Exclusie:
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W00

val tijdens gedragen of ondersteund worden door andere personen
Inclusie: onopzettelijk gevallen terwijl gedragen

ed

W04

val waarbij rolstoel betrokken is

W06

val waarbij bed betrokken is

Fo
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W05

W07

val waarbij stoel betrokken is

W08

val waarbij overig meubilair betrokken is

W09

val waarbij speeltuinuitrusting betrokken is
Exclusie:

XX.40

val samenhangend met machines voor recreatie (W31.-)
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val op en van trappen en treden
Inclusie:

val (op)(van):
• helling
• roltrap
• samenhangend met ijs of sneeuw op trappen en treden
• talud

on
ly

W10

val op en van ladder

W12

val op en van steiger

W13

val van, uit of door gebouw of bouwwerk
Inclusie: val van, uit of door:
• balkon
• balustrade
• brug
• dak
• gebouw
• muur
• raam
• toren
• torenflat
• verdieping
• viaduct
• vlaggenmast
Exclusie: instorten van gebouw of bouwwerk (W20.-)
val of sprong van (uit) brandend gebouw of bouwwerk (X00.-)

W14

val uit boom

W15

val van steile rots

W16

duiken of springen in water leidend tot letsel anders dan door verdrinking
of onderdompeling
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ed

Inclusie:
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Exclusie:

slaan of botsen tegen:
• bodem bij springen of duiken in ondiep water
• muur of duikplank van zwembad
• wateroppervlak
duiken met ontoereikende luchttoevoer (W81.-)
gevolgen van luchtdruk door duiken (W94.-)
onopzettelijke verdrinking en onderdompeling (W65-W74)
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W18

val van of in:
• dok
• gat
• groeve
• hefinrichting
• hooiberg
• kersenoogstplatform ("cherry picker")
• kuil
• mobiel verhoogd werkplatform
• put
• schacht
• sky-lift in mijn
• steengroeve
• tank

overige val op eenzelfde niveau

val:
• door botsen tegen voorwerp
• op eenzelfde niveau NNO
• van toilet

niet-gespecificeerde val
Inclusie: onopzettelijke val NNO

na

W19
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Inclusie:
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Inclusie:
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overige val van ene niveau naar andere

po

W17

io

blootstelling aan mechanische krachten, niet door levende
wezens
(W20-W49)

contact of botsing met dieren of personen (W50-W64)
geweldpleging (X85-Y09)
opzettelijk zichzelf schade toebrengen (X60-X84)
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Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed
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getroffen door geworpen, geslingerde of vallende voorwerpen
Inclusie:

W21

po
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Exclusie:

bedelving zonder asfyxie of verstikking
instorten van gebouw, behalve door brand
vallende:
• boom
• rots
• steen
instorten van brandend gebouw (X00.-)
sportuitrusting (W21.-)
vallend voorwerp bij:
• natuurramp (X34-X39)
• ongeval met machines (W24.-, W28-W31)
• vervoersongeval (V01-V99)
voorwerp in beweging gebracht door:
• explosie (W35-W40)
• vuurwapen (W32-W34)

on
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W20

in aanraking komen met of getroffen worden door sportuitrusting
getroffen door:
• geslagen of geworpen bal
• hockeystick of puck

lp

ur

Inclusie:

in aanraking komen met of getroffen worden door overige voorwerpen
Inclusie: tegen muur lopen

W23

beklemd geraakt, vermorzeld, gekneusd of bekneld
voorwerpen
Inclusie: beklemd geraakt, vermorzeld,
gekneusd of bekneld:
• in voorwerp
• tussen:
• bewegende voorwerpen
• stilstaande en bewegende voorwerpen

uc

at

io

na

W22

Fo
r

ed

Exclusie:

in of tussen
zoals dichtklappend
voorwerp, schuifdeur
en deurpost, pakkist
of krat en vloer (na
verlies van houvast),
wringer (van
wasmachine)

getroffen door geworpen, geslingerd of vallend voorwerp (W20.-)
letsel veroorzaakt door:
• hijs- en transportmiddelen (W24.-)
• machines (W28-W31)
• niet-aangedreven handgereedschap (W27.-)
• snij- of boorgereedschap (W25-W27)
• vervoermiddel tijdens gebruik als middel van vervoer (V01-V99)

XX.43
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contact met hijs- en transportmiddelen, niet elders geclassificeerd
Inclusie:

Exclusie:

drijfriem
kabel
katrol (blok)
kettingtakel
lier
touw
transportband of -kabel
vervoersongevallen (V01-V99)

on
ly

W24

contact met scherp glas
Exclusie: glas ingebed in huid (W45)
rondvliegend glas door explosie of afgaan van vuurwapen
(W32-W40)
val waarbij glas betrokken is (W00-W19)

W26

contact met overige scherpe objecten

po

Exclusie:

se
s

W25

scherpe objecten ingebed in huid (W45)

contact met mes, zwaard of dolk

W26.8

contact met overige scherpe objecten, niet elders geclassificeerd
Inclusie:

lp

ur

W26.0

scherpe rand van papier
deksel van conservenblik

contact met niet-gespecificeerde scherpe objecten

W27

contact met niet-aangedreven handgereedschap

io

beitel
bijl
blikopener NNO
handnaaimachine
handzaag
hark
hooivork
ijsprikker
naald
papiermes [vouwbeen]
schaar
schep
schoffel
schroevendraaier
vork
injectienaald (W46.-)

Fo
r

ed

uc

at

Inclusie:

na

W26.9

W28

XX.44

Exclusie:

contact met gemotoriseerde grasmaaimachine
Exclusie: blootstelling aan elektrische stroom (W86.-)

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

Exclusie:
W30

aangedreven:
• blikopener
• centrifuge
• doe-het-zelf gereedschap
• heggenschaar
• kettingzaag
• mes
• naaimachine
• tuingereedschap
mixer
wasmachine
blootstelling aan elektrische stroom (W86.-)

se
s

Inclusie:

contact met landbouwmachine

door dier aangedreven landbouwmachine
dorsmachine
laadboom, hooi
landbouwmachines NNO
maaidorsmachine
maaimachine
blootstelling aan elektrische stroom (W86.-)
contact met landbouwmachine, onderweg op eigen kracht of
getrokken door voertuig (V01-V99)

contact met overige en niet-gespecificeerde machines
Inclusie:

uc

at

Exclusie:

machine NNO
machines voor recreatie
blootstelling aan elektrische stroom (W86.-)
contact met machine NEC, onderweg op eigen kracht of getrokken
door voertuig (V01-V99)

io

W31

na

Exclusie:

lp

ur

Inclusie:

on
ly

contact met aangedreven handgereedschappen en huishoudelijke
apparaten, overige

po

W29

W32

afgaan van handvuurwapen

ed

Inclusie:

Exclusie:

Fo
r

W33

éénhandsvuurwapen
pistool
revolver
lichtpistool (W34.-)

afgaan van buks, geweer en zwaarder vuurwapen
Inclusie:
Exclusie:

jachtgeweer
legergeweer
machinegeweer
luchtbuks (W34.-)

XX.45
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afgaan van overige en niet-gespecificeerde vuurwapens
Inclusie:

BB gun
lichtpistool [lichtkogel]
luchtbuks
schot NNO

W35

explosie en scheuren van boiler

W36

explosie en scheuren van gascilinder
gastank
luchttank
spuitbus

se
s

Inclusie:

on
ly

W34

explosie en scheuren van onder druk staande band, leiding of slang

W38

explosie en scheuren van overige gespecificeerde onder druk staande
toestellen

W39

afgaan van vuurwerk

W40

explosie van overige materialen

ur

explosie (in) (van):
• NNO
• fabriek
• graansilo
• munitie
• vuilstortplaats
explosief gas
springlading

blootstelling aan hogedrukstraal
Inclusie: hydraulische straal
pneumatische straal

uc

at

W41

io

na

lp

Inclusie:

po

W37

blootstelling aan lawaai
Inclusie: geluidsgolven
ultrageluidsgolven [supersonisch]

ed

W42

Fo
r

W43
W44

XX.46

blootstelling aan trillingen
Inclusie: infra-geluidsgolven [subsonisch]
corpus alienum binnendringend in of via oog of natuurlijke
lichaamsopening
Exclusie: etsende vloeistof (X49.-)
inhalatie of ingestie van corpus alienum met obstructie van
luchtwegen (W78-W80)

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

W45

corpus alienum of voorwerp binnendringend via huid
Inclusie:

on
ly

Exclusie:

corpus alienum of voorwerp ingebed in huid:
• spijker
• splinter
contact met:
• handgereedschap (al dan niet aangedreven) (W27-W29)
• overige scherpe objecten (W26.-)
• scherp glas (W25.-)
• subcutane naald (W46.-)
getroffen door voorwerpen (W20-W22)

contact met injectienaald

W49

blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde mechanische-krachten,
niet door levende wezens
Inclusie: abnormale zwaartekrachten [G-krachten]

po

se
s

W46

ur

blootstelling aan mechanische krachten, door levende wezens
(W50-W64)

geslagen, aangevallen, geschopt, verdraaid, gebeten of gekrabd door
andere persoon
getroffen door voorwerpen (W20-W22)
geweldpleging (X85-Y09)

at

Exclusie:
W51

na

W50

beten, giftig (X20-X29)
steken (giftig) (X20-X29)

io

Exclusie:

lp

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed.

stoten tegen of oplopen tegen andere persoon
val door botsing van voetganger (voetgangersvervoermiddel) met
andere voetganger (voetgangersvervoermiddel) (W03.-)

uc

Exclusie:

vermorzeld, geduwd of onder de voet gelopen door menigte of in gedrang

ed

W52

gebeten door rat

W54

gebeten of aangevallen door hond

Fo
r

W53

W55

gebeten of aangevallen door overige zoogdieren
Exclusie:

contact met zeezoogdier (W56.-)

W56

contact met zeedier
gebeten of aangevallen door zeedier

W57

gebeten of gestoken door niet-giftig insect en overige niet-giftige
artropoden

XX.47

HOOFDSTUK XX.

W58

gebeten of aangevallen door krokodil of kaaiman

W59

gebeten of vermorzeld door overige reptielen
hagedis
slang, niet-giftig

on
ly

Inclusie:
W60

contact met doorns, stekels en scherpe bladeren van planten

W64

blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde mechanische-krachten,
door levende wezens

se
s

onopzettelijke verdrinking en onderdompeling
(W65-W74)

verdrinking en onderdompeling door:
• natuurramp (X34-X39)
• ongeval bij vervoer over water (V90.-, V92.-)
• vervoersongevallen (V01-V99)

ur

Exclusie:

po

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed.

verdrinking en onderdompeling in badkuip tijdens baden

W66

verdrinking en onderdompeling na val in badkuip

W67

verdrinking en onderdompeling tijdens baden in zwembad

W68

verdrinking en onderdompeling na val in zwembad

W69

verdrinking en onderdompeling tijdens baden in buitenwater

at

Inclusie:

io

na

lp

W65

uc

meer
rivier
stroom
zee

verdrinking en onderdompeling na val in buitenwater

W73

overige gespecificeerde verdrinking en onderdompeling
Inclusie: blustank
waterbekken

Fo
r

ed

W70

W74

XX.48

niet-gespecificeerde verdrinking en onderdompeling
Inclusie: val in water NNO
verdrinking NNO

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

overige onopzettelijke belemmeringen van ademhaling
(W75-W84)

on
ly

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed.

onopzettelijke verstikking en wurging in bed
Inclusie: verstikking en wurging door:
• beddengoed
• kussen
• lichaam van moeder

W76

overige onopzettelijke verhanging en -wurging

W77

belemmering van ademhaling door bedelving, vallende aarde en overige
materialen
Inclusie: bedelving NNO
Exclusie: bedelving door natuurramp (X34-X39)
bedelving zonder asfyxie of verstikking (W20.-)

W78

inhalatie van maaginhoud
Inclusie: asfyxie
verslikking
door braaksel [geregurgiteerd voedsel]
verstikking
aspiratie en inhalatie van braaksel (in luchtwegen) NNO
compressie van trachea
door braaksel in oesofagus
obstructie van ademhaling
onderbreking van ademhaling
Exclusie: letsel, behalve asfyxie of obstructie van luchtwegen, veroorzaakt
door braaksel (W44)
obstructie van oesofagus door braaksel zonder vermelding van
asfyxie of obstructie van luchtwegen (W44)

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

W75

W79

inhalatie en ingestie van voedsel leidend tot obstructie van luchtwegen

Fo
r

ed

Inclusie:

Exclusie:

asfyxie
verslikking
door voedsel [inclusief bot of pitl]
verstikking
aspiratie en inhalatie van braaksel (in luchtwegen) NNO
compressie van trachea
door voedsel in oesofagus
obstructie van ademhaling
onderbreking van ademhaling
obstructie van farynx door voedsel (bolus)
inhalatie van braaksel (W78.-)
letsel, behalve asfyxie of obstructie van luchtwegen, veroorzaakt
door voedsel (W44.-)
obstructie van oesofagus door voedsel zonder vermelding van
asfyxie of obstructie van luchtwegen (W44.-)

XX.49
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W80

inhalatie en ingestie van overige voorwerpen leidend tot obstructie van
luchtwegen
asfyxie
door elk voorwerp, behalve voedsel of braaksel,
verslikking
binnenkomend door neus of mond
verstikking
aspiratie NNO
aspiratie en inhalatie van corpus alienum, behalve voedsel of
braaksel (in luchtwegen) NNO
compressie van trachea
door corpus alienum in oesofagus
obstructie van ademhaling
onderbreking van ademhaling
corpus alienum in neus
obstructie van farynx door corpus alienum
inhalatie van braaksel of voedsel (W78-W79)
letsel, behalve asfyxie of obstructie van luchtwegen, veroorzaakt
door corpus alienum (W44.-)
obstructie van oesofagus door corpus alienum zonder vermelding
van asfyxie of obstructie van luchtwegen (W44.-)

po

Exclusie:

se
s

on
ly

Inclusie:

aangewezen op of opgesloten in omgeving met laag zuurstofconcentratie
Inclusie: duiken met ontoereikende luchttoevoer
onopzettelijk opgesloten in koelkast of andere luchtdichte ruimte
Exclusie: verstikking door plastic zak (W83.-)

W83

overige gespecificeerde belemmeringen van ademhaling
Inclusie: verstikking door plastic zak

W84

niet-gespecificeerde belemmering van ademhaling
Inclusie: asfyxie NNO
verstikking NNO

at

io

na

lp

ur

W81

ed

uc

blootstelling aan elektrische stroom en straling en aan extreme
temperatuur en druk van omgevingslucht
(W85-W99)
Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed.

Fo
r

Exclusie:

W85
XX.50

blootstelling aan:
• natuurlijke:
• hitte (X30.-)
• koude (X31.-)
• straling NNO (X39.-)
• zonlicht (X32.-)
afwijkende reactie op een complicatie van de behandeling, zonder vermelding
van afwijkende-gang-van-zaken tijdens verrichting (Y84.2,Y84.3,Y84.8)
ongelukken met patiënten tijdens genees- en heelkundige behandeling (Y63.2Y63.5,Y63.8,Y65.8)
slachtoffer van bliksem (X33.-)

blootstelling aan elektrische hoogspanningsleidingen

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

W86

blootstelling aan overige gespecificeerde elektrische-stroom

W87

blootstelling aan niet-gespecificeerde elektrische-stroom

blootstelling aan ioniserende straling
Inclusie:

blootstelling aan kunstmatig zichtbaar- en ultraviolet-licht
Inclusie:

W90

se
s

W89

radioactieve isotopen
Röntgen-straling
vlamboog (lassen)

blootstelling aan overige niet-ioniserende straling
Inclusie:

infrarood
laser
radiofrequentie

-straling

po

W88

brandwonden of ander letsel door elektrische stroom NNO
elektrische schok NNO
elektrocutie NNO

on
ly

Inclusie:

blootstelling aan straling, niet-gespecificeerd soort

W92

blootstelling aan extreme hitte van kunstmatige oorsprong

W93

blootstelling aan extreme koude van kunstmatige oorsprong
contact met of inhalatie van:
• koolzuursneeuw
• vloeibare:
• lucht
• stikstof
• waterstof
langdurig verblijf in diepvriesruimte

blootstelling aan hoge en lage luchtdruk en veranderingen in luchtdruk
Inclusie: hoge luchtdruk door snelle afdaling in water
plotselinge verandering van luchtdruk in luchtvaartuig tijdens
stijgen of dalen
vermindering van atmosferische druk tijdens aan oppervlakte
komen na:
• duiken in diep water
• verblijf ondergronds
wonen of langdurig verblijf op grote hoogte als oorzaak van:
• anoxie
• barodontalgie
• barotitis
• bergziekte
• hypoxie

Fo
r

ed

uc

W94

at

io

na

Inclusie:

lp

ur

W91

W99

blootstelling aan kunstmatige omgevingsfactoren, overig en nietgespecificeerd

XX.51
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blootstelling aan rook, vuur en vlammen
(X00-X09)

Exclusie:

X00

on
ly

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed

brand als gevolg van explosie (W35-W40)
brandstichting (X97.-)
vervoersongevallen (V01-V99)

blootstelling aan niet-gereguleerd vuur in gebouw of bouwwerk

brand
smelten
van meubilair, stoffering of wandbekleding
smeulen
getroffen door voorwerp vallend van
instorten van
brandend gebouw of
bouwwerk
sprong vanaf of uit
val van of uit
vuurzee

po

se
s

Inclusie:

blootstelling aan niet-gereguleerd vuur, niet in gebouw of bouwwerk
Inclusie: bosbrand

X02

blootstelling aan gereguleerd vuur in gebouw of bouwwerk
Inclusie: vuur in:
• kachel
• open haard

X03

blootstelling aan gereguleerd vuur, niet in gebouw of bouwwerk
Inclusie: kampvuur

X04

blootstelling aan ontbranding van licht-ontvlambaar materiaal
Inclusie: ontbranding van:
• benzine
• kerosine

lp

na

io

at

uc

blootstelling aan in-brand-vliegen of smelten van nachtkleding

ed

X05

ur

X01

Fo
r

X06

blootstelling aan in-brand-vliegen of smelten van overige kleding en
uitrusting
Inclusie: in brand vliegen
van plastic sieraden
smelten

X08

blootstelling aan overige gespecificeerde rook, vuur en vlammen

X09

blootstelling aan niet-gespecificeerde rook, vuur en vlammen
Inclusie:

XX.52

inhalatie van rook NNO
verbranding NNO
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contact met hitte en hete substanties
(X10-X19)

Exclusie:

blootstelling aan:
• extreme natuurlijke hitte (X30.-)
• vuur en vlammen (X00-X09)
contact met hete dranken, voedsel, vetten en spijsolie

X11

contact met heet kraanwater
Inclusie: heet water in:
• bad
• emmer
• tobbe
heet water uit:
• kraan
• slang

X12

contact met overige hete-vloeistoffen

po
ur

water verwarmd op fornuis
hete (vloeibare) metalen (X18.-)

lp

Inclusie:
Exclusie:

se
s

X10

on
ly

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed.

contact met stoom en hete dampen

X14

contact met hete lucht en gassen
Inclusie: inhalatie van hete lucht en gassen

X15

contact met hete huishoudelijke-apparaten
Inclusie: broodrooster
fornuis
ketel
pan
kookplaat
steelpan (glas)(metaal)
Exclusie: verwarmingstoestellen (X16.-)

ed

uc

at

io

na

X13

contact met hete verwarmingstoestellen, radiatoren en leidingen

X17

contact met hete motoren, machines en gereedschap
Exclusie: hete huishoudelijke-apparaten (X15.-)
hete verwarmingstoestellen, radiatoren en leidingen (X16.-)

X18

contact met overige hete-metalen
Inclusie: vloeibaar metaal

X19

contact met overige en niet-gespecificeerde hitte en hete-substanties
Exclusie: voorwerpen die normaal niet heet zijn, bijv. voorwerp verhit door
brand in huis (X00-X09)

Fo
r

X16

XX.53
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contact met giftige dieren en planten
(X20-X29)

Exclusie:
X20

afscheiding van gif door giftanden, haren, stekels, tentakels en andere giforganen
chemische stof afgescheiden door:
• dier
• insect
giftige beten en steken
ingestie van giftige dieren of planten (X49.-)
contact met giftige slangen en hagedissen
adder
cobra
gilamonster
krait
lanspuntslang
ratelslang
slang (giftig)
zeeslang
hagedis (niet-giftig) (W59.-)
slang, niet-giftig (W59.-)

Exclusie:

contact met giftige spinnen
tarantula
zwarte weduwe

io

Inclusie:

na

X21

lp

ur

po

Inclusie:

se
s

Inclusie:

on
ly

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed.

contact met schorpioenen

X23

contact met horzels, wespen en bijen
Inclusie: yellow jacket
contact met duizendpoten en giftige miljoenpoten (tropisch)
contact met overige giftige artropoden

ed

X25

uc

X24

at

X22

Inclusie:

Fo
r

X26

contact met giftige zeedieren en -planten
Inclusie:

Exclusie:

XX.54

mier
rups
koraal
kwal
nematocysten
zeeanemoon
zee-egel
zeekomkommer
niet-giftige zeedieren (W56.-)
zeeslangen (X20.-)
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X27

contact met overige gespecificeerde giftige dieren

X28

contact met overige gespecificeerde giftige planten

Exclusie:

contact met niet-gespecificeerd giftig dier of giftige plant
Inclusie:

giftige beet NNO
steek (giftig) NNO

se
s

X29

injectie van giften of toxinen in of door huid of door doorns of
stekels van plant of op andere wijze
ingestie van giftige planten (X49.-)
steekwond NNO door doorns of stekels van planten (W60.-)

on
ly

Inclusie:

blootstelling aan natuurkrachten
(X30-X39)

blootstelling aan extreme natuurlijke hitte

Exclusie:
X31

blootstelling aan hitte NNO
extreme hitte als oorzaak van zonnesteek
extreme hitte van kunstmatige oorsprong (W92.-)

lp

Inclusie:

na

X30

ur

po

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling van het vierde teken. Voor X34 wordt deze onderverdeling
gebruikt voor het vijfde teken.

blootstelling aan extreme natuurlijke koude
blootstelling aan:
• koude NNO
• weersomstandigheden
extreme koude als oorzaak van:
• immersiehand of -voet
• winterhanden en -voeten NNO
contact met of inhalatie van:
• koolzuursneeuw (W93.-)
• vloeibaar gas (W93.-)
koude van kunstmatige oorsprong (W93.-)

at

io

Inclusie:

ed

uc

Exclusie:

blootstelling aan zonlicht

X33

slachtoffer van bliksem
Exclusie: letsel door vallende boom of ander voorwerp, veroorzaakt door
bliksem (W20.-)
brand veroorzaakt door bliksem (X00-X09)

Fo
r

X32

X34

slachtoffer van aardbeving

X34.0

slachtoffer van rampzalige bewegingen van aarde veroorzaakt door
aardbeving
Inclusie:

vastzitten in of verwond door ingestort gebouw of ander bouwwerk als
gevolg van een aardbeving

XX.55

HOOFDSTUK XX.
slachtoffer van tsunami

X34.8

slachtoffer van andere gespecificeerde gevolgen van aardbeving

X34.9

slachtoffer van niet-gespecificeerde gevolgen van aardbeving

X35

slachtoffer van vulkaanuitbarsting

X36

slachtoffer van lawine, aardverschuiving en overige bewegingen van
aarde
Inclusie: zware modderstroom door natuurramp
Exclusie: aardbeving (X34.-)
vervoersongeval met botsing met lawine of aardverschuiving, niet
in beweging (V01-V99)

X37

slachtoffer van zware storm

se
s

po

cycloon
hevige sneeuwval
moesson
orkaan
sneeuwstorm
stortregen
tornado
tyfoon
vloedgolf veroorzaakt door storm
voertuig, van de weg gespoeld ten gevolge van storm
wolkbreuk
instorten van dam of ander door mens gemaakt bouwwerk leidend
tot beweging van aarde (X36.-)
tsunami (X34.1)
vervoersongeval plaatsvindend na storm (V01-V99)

at

io

Exclusie:

na

lp

ur

Inclusie:

on
ly

X34.1

slachtoffer van overstroming

uc

X38

Fo
r

ed

Inclusie:

XX.56

Exclusie:

hoog water (door overstroming)
overstroming:
• direct gevolg van storm
• door massaal smelten van sneeuw
• ontstaan door storm op afstand
• van rivier
• van waterlichamen
instorten van dam of ander door mens gemaakt bouwwerk leidend
tot beweging van aarde (X36.-)
tsunami (X34.1)
vloedgolf:
• NNO (X39.-)
• veroorzaakt door storm (X37.-)

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

X39

blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde natuurkrachten
Inclusie:

on
ly

Exclusie:

natuurlijke straling NNO
vloedgolf NNO
blootstelling NNO (X59.9)
tsunami (X34)

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan schadelijke
stoffen
(X40-X49)

ongevallen bij gebruik van geneesmiddelen en biologische stoffen bij
medische en chirurgische verrichtingen
onopzettelijke overdosis van geneesmiddel, onopzettelijke toediening of
inname van onjuist geneesmiddel en per ongeluk ingenomen geneesmiddel
zelf teweeggebrachte vergiftiging, waarbij niet is aangegeven of al dan niet
sprake is van opzet. Volg wettelijke voorschriften indien van toepassing
[zie opmerking bij Y10-Y34]
juist geneesmiddel op de juiste wijze toegediend in therapeutische of
profylactische dosering als de oorzaak van elk ongewenst gevolg (Y40-Y59)
toediening met de bedoeling zelfdoding of moord te plegen, of om schade toe
te brengen, of in andere omstandigheden geclassificeerd onder X60-X69,
X85-X90, Y10-Y19

at

io

Exclusie:

na

lp

ur

Inclusie:

po

se
s

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed
Voor opsomming van specifieke geneesmiddelen en andere stoffen geclassificeerd
onder de categorieën op drie-tekenniveau, zie de Lijst van geneesmiddelen en
chemische stoffen in de Alfabetische lijst. Betrokkenheid van alcohol in combinatie
met hieronder gespecificeerde stoffen kan door gebruik van de aanvullende codes
Y90-Y91 worden aangegeven.

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan niet-opioïde
analgetica, antipyretica en antireumatica

uc

X40

4-aminofenolderivaten
niet-steroïde anti-inflammatoire-geneesmiddelen [NSAID]
pyrazolonderivaten
salicylaten

Fo
r

ed

Inclusie:

XX.57

HOOFDSTUK XX.

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan anti-epileptica,
sedativa, hypnotica, antiparkinsonmiddelen en psychotrope
geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd
Inclusie: antidepressiva
barbituraten
hydantoïnederivaten
iminostilbenen
methaqualonverbindingen
neuroleptica
psychostimulantia
succinimiden en oxazolidinedionderivaten
tranquillizers

X42

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan 'drugs' en
psychodysleptica [hallucinogenen], niet elders geclassificeerd

po
ur

cannabis(derivaten)
cocaïne
codeïne
heroïne
lysergide [LSD]
mescaline
methadon
morfine
opium(alkaloïden)

X43

na

lp

Inclusie:

se
s

on
ly

X41

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige
geneesmiddelen met werking op autonoom zenuwstelsel
parasympathicolytica [anticholinergica en muscarine-antagonisten]
en spasmolytica
parasympathicomimetica [cholinergica]
sympathicolytica [anti-adrenergica]
sympathicomimetica [adrenergica]

X44

uc

at

io

Inclusie:

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige en nietgespecificeerde geneesmiddelen en biologische stoffen

Fo
r

ed

Inclusie:

XX.58

anesthetica (algemeen)(lokaal)
geneesmiddelen aangrijpend op hart en vaatstelsel
geneesmiddelen aangrijpend op spijsverteringsstelsel
hormonen en synthetische substituten
lokaal aangrijpende preparaten
middelen aangrijpend op waterhuishouding en geneesmiddelen met
werking op mineralenhuishouding en urinezuurmetabolisme
middelen met primaire werking op gladde spieren en skeletspieren
en op ademhalingsstelsel
systemische antibiotica en overige anti-infectiemiddelen
systemische en hematologische middelen
therapeutische gassen
vaccins

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan alcohol
Inclusie:

alcohol NNO
butanol [1-butanol][butylalcohol]
ethanol [ethylalcohol]
foezelolie
isopropanol [2-propanol][isopropylalcohol]
methanol [methylalcohol]
propylalcohol [1-propanol]

on
ly

X45

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan organische
oplosmiddelen en gehalogeneerde koolwaterstoffen en dampen ervan
Inclusie: benzeen en homologen
chloorfluorkoolwaterstoffen
petroleum(derivaten)
tetrachloorkoolstof [tetrachloormethaan]

X47

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide en
overige gassen en dampen

X47.1

at

Exclusie:

uitlaatgassen van:
• gasmotor
• motorpomp
• stilstaand motorvoertuig
• verbrandingsmotor
onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide uit
uitlaat van rijdend motorvoertuig (V01-V99)

na

Inclusie:

lp

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide uit uitlaat
van verbrandingsmotor

io

X47.0

metaalgassen en -dampen (X49)
koolmonoxide van rook, vuur en vlammen (X00-X09)

ur

Exclusie:

po

se
s

X46

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide uit gas voor
huishoudelijk gebruik

ed

uc

Inclusie:

X47.2

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide uit overige
huishoudelijke brandstoffen
Inclusie:

Fo
r

koolmonoxide uit:
• gas NNO, gebruikt voor verlichting, verwarming, koken
• watergas

koolmonoxide uit:
• cokes
• hout
• houtskool
• kerosine of paraffine
• kool

in een fornuis, barbecue of open haard

XX.59

HOOFDSTUK XX.
onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide uit overige
bronnen
Inclusie:

koolmonoxide uit:
• dampen uit industriële ovens
• hoogovengassen
• industriële brandstoffen

on
ly

X47.3

X47.4

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide uit nietgespecificeerde bronnen

X47.8

onopzettelijke vergiftiging door overige gespecificeerde gassen en dampen

po

Exclusie:

helium NEC
stikstofoxide
traangas
zwaveloxide
helium, medicinaal (X44)

se
s

Inclusie:

onopzettelijke vergiftiging door niet-gespecificeerde gassen en dampen

X48

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan pesticiden
fumigena
fungiciden
herbiciden
houtconserveringsmiddelen
insecticiden
rodenticiden
plantenvoedsel en kunstmest (X49)

Exclusie:

onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige en nietgespecificeerde chemicaliën en schadelijke stoffen
Inclusie: etsende aromatische verbindingen, zuren en caustische alkalin
giftige voedselbestanddelen en giftige planten
lijmen en kleefstoffen
metalen, inclusief gassen en dampen
plantenvoedsel en kunstmest
verven en kleurstoffen
vergiftiging NNO
zepen en detergentia
Exclusie: contact met giftige dieren en planten (X20-X29)

Fo
r

ed

uc

at

io

X49

na

lp

Inclusie:

ur

X47.9

bovenmatige inspanning, reizen en ontbering
(X50-X57)
Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed

Exclusie:

XX.60

geweldpleging (X85-Y09)
vervoersongevallen (V01-V99)

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

overbelasting en inspannende of herhaalde bewegingen
Inclusie:

heffen van:
• gewichten
• zware voorwerpen
lopen van marathon
roeien

X51

reizen en beweging

X52

langdurig verblijf in gewichtloze omgeving
gebrek aan voedsel
Inclusie:

ur

Exclusie:

gebrek aan voedsel als oorzaak van:
• onvoldoende gevoed worden
• uitputting
• verhongering
onvoldoende inname van voeding en vocht (door
zelfverwaarlozing) (R63.6)
verwaarlozing of verlating door anderen (Y06.-)
zelfverwaarlozing NNO (R46.8)

po

X53

gewichtloosheid in ruimtevaartuig (simulator)

se
s

Inclusie:

on
ly

X50

gebrek aan water
Inclusie: gebrek aan water als oorzaak van:
• dehydratie
• uitputting
Exclusie: onvoldoende inname van voeding (door zelfverwaarlozing) (R63.6)
verwaarlozing of verlating door anderen (Y06.-)
zelfverwaarlozing NNO (R46.8)

X57

niet-gespecificeerde ontbering

at

io

na

lp

X54

behoeftigheid

uc

Inclusie:

ed

onopzettelijke blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde
factoren
(X58-X59)

Fo
r

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed

X58

blootstelling aan overige gespecificeerde factoren

X59

blootstelling aan niet-gespecificeerde factor

X59.0

blootstelling aan niet-gespecificeerde factor als oorzaak van fractuur

XX.61

HOOFDSTUK XX.
X59.9

blootstelling aan niet-gespecificeerde factor als oorzaak van overig en nietgespecificeerd letsel
Inclusie:

blootstelling NNO
ongeval NNO

on
ly

opzettelijk zichzelf schade toebrengen
(X60-X84)

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed

Inclusie:

opzettelijke zelf teweeggebrachte vergiftiging of -letsel
zelfdoding (poging)

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan nietopioïde analgetica, antipyretica en antireumatica
4-aminofenolderivaten
niet-steroïde anti-inflammatoire-geneesmiddelen [NSAID]
pyrazolonderivaten
salicylaten

lp

ur

Inclusie:

po

X60

se
s

Zie bij "V01-X59 ongevallen" voor de onderverdeling naar activiteit

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan antiepileptica, sedativa, hypnotica, antiparkinsonmiddelen en psychotrope
geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd
antidepressiva
barbituraten
hydantoïnederivaten
iminostilbenen
methaqualonverbindingen
neuroleptica
psychostimulantia
succinimiden en oxazolidinedionderivaten
tranquillizers

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan 'drugs'
en psychodysleptica [hallucinogenen], niet elders geclassificeerd

ed

X62

uc

at

io

Inclusie:

na

X61

Fo
r

Inclusie:

XX.62

cannabis(derivaten)
cocaïne
codeïne
heroïne
lysergide [LSD]
mescaline
methadon
morfine
opium(alkaloïden)

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

X63

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan overige
geneesmiddelen met werking op autonoom zenuwstelsel
parasympathicolytica [anticholinergica en muscarine-antagonisten]
en spasmolytica
parasympathicomimetica [cholinergica]
sympathicolytica [anti-adrenergica]
sympathicomimetica [adrenergica]

on
ly

Inclusie:

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan overige
en niet-gespecificeerde geneesmiddelen en biologische-stoffen
Inclusie: anesthetica (algemeen)(lokaal)
geneesmiddelen aangrijpend op hart en vaatstelsel
geneesmiddelen aangrijpend op spijsverteringsstelsel
hormonen en synthetische substituten
lokaal aangrijpende preparaten
middelen aangrijpend op waterhuishouding en geneesmiddelen met
werking op mineralenhuishouding en urinezuurmetabolisme
middelen met primaire werking op gladde spieren en skeletspieren
en op ademhalingsstelsel
systemische antibiotica en overige anti-infectiemiddelen
systemische en hematologische middelen
therapeutische gassen
vaccins

X65

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan alcohol
Inclusie: alcohol NNO
butanol [1-butanol][butylalcohol]
ethanol [ethylalcohol]
foezelolie
isopropanol [2-propanol][isopropylalcohol]
methanol [methylalcohol]
propylalcohol [1-propanol]
opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan
organische oplosmiddelen en gehalogeneerde koolwaterstoffen en
dampen ervan

ed

X66

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

X64

Fo
r

Inclusie:

X67

benzeen en homologen
chloorfluorkoolwaterstoffen
petroleum(derivaten)
tetrachloorkoolstof [tetrachloormethaan]

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan
koolmonoxide en overige gassen en dampen
Exclusie: koolmonoxide van rook, vuur en vlammen (X76)
metaalgassen en -dampen (X69)

XX.63

HOOFDSTUK XX.
opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan
koolmonoxide uit uitlaat van verbrandingsmotor

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan
koolmonoxide uit gas voor huishoudelijk gebruik
Inclusie:

X67.2

koolmonoxide uit:
• gas NNO, gebruikt voor verlichting, verwarming, koken
• watergas

se
s

X67.1

uitlaatgassen van:
• gasmotor
• motorpomp
• stilstaand motorvoertuig
• elk type verbrandingsmotor

on
ly

Inclusie:

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan
koolmonoxide uit overige huishoudelijke brandstoffen
koolmonoxide uit:
• cokes
• hout
• houtskool
• kerosine of paraffine
• kool

in een fornuis, barbecue of open haard

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan
koolmonoxide uit overige bronnen
koolmonoxide uit:
• dampen uit industriële ovens
• hoogovengassen
• industriële brandstoffen

io

Inclusie:

na

X67.3

lp

ur

Inclusie:

po

X67.0

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan
koolmonoxide uit niet-gespecificeerde bronnen

X67.8

opzettelijke auto-intoxicatie door overige gespecificeerde gassen en dampen

uc

at

X67.4

ed

Inclusie:

Exclusie:

Fo
r

X67.9

XX.64

helium NEC
stikstofoxide
traangas
zwaveloxide
helium, medicinaal (X64)

opzettelijke auto-intoxicatie door niet-gespecificeerde gassen en dampen

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan
pesticiden
Inclusie:

Exclusie:

opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan overige
en niet-gespecificeerde chemicaliën en schadelijke-stoffen
etsende aromatische verbindingen, zuren en caustische alkalin
giftige voedselbestanddelen en giftige planten
lijmen en kleefstoffen
metalen, inclusief gassen en dampen
plantenvoedsel en kunstmest
verven en kleurstoffen
zepen en detergentia

ur

po

Inclusie:

se
s

X69

fumigena
fungiciden
herbiciden
houtconserveringsmiddelen
insecticiden
rodenticiden
plantenvoedsel en kunstmest (X69.-)

on
ly

X68

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door ophanging, wurging en
verstikking

X71

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door verdrinking en
onderdompeling

X72

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door schot van handvuurwapen

X73

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door schot van buks, geweer en
zwaarder vuurwapen

X74

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door schot van overige en nietgespecificeerde vuurwapens

na

io

at

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door explosief materiaal
opzettelijk zichzelf schade toebrengen door rook, vuur en vlammen

ed

X76

uc

X75

lp

X70

Fo
r

X77

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door stoom, hete dampen en hete
voorwerpen

X78

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door scherp voorwerp

X79

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door stomp voorwerp

X80

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door sprong van hooggelegen
plaats
Inclusie:

opzettelijke val van ene niveau naar andere

XX.65
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opzettelijk zichzelf schade toebrengen door sprong voor of liggen voor
bewegend voorwerp

X82

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door laten verongelukken van
motorvoertuig
Inclusie:

opzettelijke botsing met:
• motorvoertuig
• tram
• trein
neerstorten van luchtvaartuig (X83.-)

Exclusie:

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door overige gespecificeerde
middelen

se
s

X83

on
ly

X81

Inclusie:

po

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door:
• elektrocutie
• etsende stoffen, behalve vergiftiging
• neerstorten van luchtvaartuig

opzettelijk zichzelf schade toebrengen door niet-gespecificeerd middel

ur

X84

lp

geweldpleging
(X85-Y09)

na

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed
Zie bij "V01-X59 ongevallen" voor de onderverdeling naar activiteit

io

geweldpleging door geneesmiddelen en biologische stoffen
Inclusie: moord(poging) door vergiftiging met (elke):
• biologische stof
• geneesmiddel

ed

X85

uc

Exclusie:

letsel toegebracht door andere persoon met de bedoeling te verwonden of te
doden, met elk middel
moord
letsel door:
• oorlogshandelingen (Y36.-)
• wettelijke interventie (Y35.-)

at

Inclusie:

Fo
r

X86

geweldpleging door etsende stof
Exclusie:

etsend gas (X88.8)

X87

geweldpleging door pesticiden
Inclusie: houtconserveringsmiddelen
Exclusie: plantenvoedsel en kunstmest (X89)

X88

geweldpleging door koolmonoxide en overige gassen en dampen
Exclusie: koolmonoxide van rook, vuur en vlammen (X97)

XX.66
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geweldpleging door koolmonoxide uit uitlaat van verbrandingsmotor

geweldpleging door koolmonoxide uit gas voor huishoudelijk gebruik
Inclusie:

geweldpleging door koolmonoxide uit overige huishoudelijke brandstoffen
Inclusie:

X88.3

koolmonoxide uit:
• cokes
• hout
• houtskool
• kerosine of paraffine
• kool

se
s

X88.2

koolmonoxide uit:
• gas NNO, gebruikt voor verlichting, verwarming, koken
• watergas

in een fornuis, barbecue of open haard

po

X88.1

uitlaatgassen van:
• gasmotor
• motorpomp
• stilstaand motorvoertuig
• elk type verbrandingsmotor

on
ly

Inclusie:

ur

X88.0

geweldpleging door koolmonoxide uit overige bronnen
koolmonoxide uit:
• dampen uit industriële ovens
• hoogovengassen
• industriële brandstoffen

na

lp

Inclusie:

geweldpleging door koolmonoxide uit niet-gespecificeerde bronnen

X88.8

geweldpleging door overige gespecificeerde gassen en dampen
helium NEC
stikstofoxide
traangas
zwaveloxide
helium, medicinaal (X64)

at

Inclusie:

io

X88.4

uc

Exclusie:

geweldpleging door niet-gespecificeerde gassen en dampen

X89

geweldpleging door overige gespecificeerde chemicaliën en schadelijke
stoffen

ed

X88.9

Inclusie:

Fo
r

X90

plantenvoedsel en kunstmest

geweldpleging door niet-gespecificeerde chemische of schadelijke stof
Inclusie:

moord(poging) door vergiftiging NNO

X91

geweldpleging door ophanging, wurging en verstikking

X92

geweldpleging door verdrinking en onderdompeling

X93

geweldpleging door schot van handvuurwapen

X94

geweldpleging door schot van buks, geweer en zwaarder vuurwapen

XX.67
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X95

geweldpleging door schot van overige en niet-gespecificeerde
vuurwapens

X96

geweldpleging door explosief materiaal
Exclusie:

on
ly

X97

brandbom (X97.-)

geweldpleging door rook, vuur en vlammen
Inclusie:

brandbom
brandstichting
sigaretten

geweldpleging door stoom, hete dampen en hete voorwerpen

X99

geweldpleging door scherp voorwerp
Inclusie: gestoken NNO

Y00

geweldpleging door stomp voorwerp

Y01

geweldpleging door duwen van hooggelegen plaats

Y02

geweldpleging door duwen of leggen van slachtoffer voor bewegend
voorwerp

Y03

geweldpleging door laten verongelukken van motorvoertuig

lp

ur

po

se
s

X98

Inclusie:

na

geweldpleging door lichaamskracht
ongewapende ruzie of gevecht
geweldpleging door:
• gebruik van wapen (X93-X95, X99.-, Y00.-)
• onderdompeling (X92.-)
• wurging (X91.-)
seksuele mishandeling door lichamelijk geweld (Y05.-)

seksuele mishandeling door lichamelijk geweld
Inclusie: sodomie (poging tot)
verkrachting (poging tot)

ed

Y05

uc

at

Inclusie:
Exclusie:

io

Y04

opzettelijk raken of overrijden met motorvoertuig

verwaarlozing en verlating

Y06.0

door echtgenoot/echtgenote of partner

Fo
r

Y06

Y06.1

door ouder

Y06.2

door bekende of vriend

Y06.8

door overige gespecificeerde personen

Y06.9

door niet-gespecificeerde persoon

XX.68

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

overige mishandeling
Inclusie:

geestelijke wreedheid
lichamelijke mishandeling
marteling
seksueel misbruik
verwaarlozing en verlating (Y06.-)
seksuele mishandeling door lichamelijk geweld (Y05.-)

Exclusie:

on
ly

Y07

door echtgenoot/echtgenote of partner

Y07.1

door ouder

Y07.2

door bekende of vriend

Y07.3

door officiële autoriteiten

Y07.8

door overige gespecificeerde personen

Y07.9

door niet-gespecificeerde persoon

Y08

geweldpleging door overige gespecificeerde middelen

Y09

geweldpleging door niet-gespecificeerd middel
doodslag (opzettelijk)
moord (poging tot) NNO

na

Inclusie:

lp

ur

po

se
s

Y07.0

at

io

gebeurtenis waarvan niet duidelijk is of deze accidenteel of
opzettelijk is ontstaan
(Y10-Y34)

uc

Verwijzing: Zie bij "W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de
onderverdeling naar plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed

Fo
r

ed

Zie bij "V01-X59 ongevallen" voor de onderverdeling naar activiteit
Dit gedeelte omvat gebeurtenissen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is
voor de medische of wettelijke autoriteit om onderscheid te kunnen maken tussen
ongeluk, zelfverwonding of geweldpleging. Het omvat zichzelf-toegebrachte letsels,
maar geen vergiftiging, waarbij niet is aangegeven of al dan niet sprake is van opzet
(X40-X49). Volg wettelijke voorschriften indien van toepassing.

Y10

vergiftiging door en blootstelling aan niet-opioïde analgetica, antipyretica
en antireumatica - opzet niet bepaald
Inclusie:

4-aminofenolderivaten
niet-steroïde anti-inflammatoire-geneesmiddelen [NSAID]
pyrazolonderivaten
salicylaten

XX.69

HOOFDSTUK XX.

vergiftiging door en blootstelling aan anti-epileptica, sedativa, hypnotica,
antiparkinsonmiddelen en psychotrope geneesmiddelen, niet elders
geclassificeerd - opzet niet bepaald
Inclusie: antidepressiva
barbituraten
hydantoïnederivaten
iminostilbenen
methaqualonverbindingen
neuroleptica
psychostimulantia
succinimiden en oxazolidinedionderivaten
tranquillizers

Y12

vergiftiging door en blootstelling aan 'drugs' en psychodysleptica
[hallucinogenen], niet elders geclassificeerd - opzet niet bepaald

po
ur

cannabis(derivaten)
cocaïne
codeïne
heroïne
lysergide [LSD]
mescaline
methadon
morfine
opium(alkaloïden)

Y13

na

lp

Inclusie:

se
s

on
ly

Y11

vergiftiging door en blootstelling aan overige geneesmiddelen met
werking op autonoom zenuwstelsel - opzet niet bepaald
parasympathicolytica [anticholinergica en muscarine-antagonisten]
en spasmolytica
parasympathicomimetica [cholinergica]
sympathicolytica [anti-adrenergica]
sympathicomimetica [adrenergica]

Y14

uc

at

io

Inclusie:

vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde
geneesmiddelen en biologische-stoffen - opzet niet bepaald

Fo
r

ed

Inclusie:

XX.70

anesthetica (algemeen)(lokaal)
geneesmiddelen aangrijpend op hart en vaatstelsel
geneesmiddelen aangrijpend op spijsverteringsstelsel
hormonen en synthetische substituten
lokaal aangrijpende preparaten
middelen aangrijpend op waterhuishouding en geneesmiddelen met
werking op mineralenhuishouding en urinezuurmetabolisme
middelen met primaire werking op gladde spieren en skeletspieren
en op ademhalingsstelsel
systemische antibiotica en overige anti-infectiemiddelen
systemische en hematologische middelen
therapeutische gassen
vaccins

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

vergiftiging door en blootstelling aan alcohol - opzet niet bepaald
Inclusie:

alcohol NNO
butanol [1-butanol][butylalcohol]
ethanol [ethylalcohol]
foezelolie
isopropanol [2-propanol][isopropylalcohol]
methanol [methylalcohol]
propylalcohol [1-propanol]

on
ly

Y15

vergiftiging door en blootstelling aan organische oplosmiddelen en
gehalogeneerde koolwaterstoffen en dampen ervan - opzet niet bepaald
Inclusie: benzeen en benzeenhomologen
chloorfluorkoolwaterstoffen
petroleum(derivaten)
tetrachloorkoolstof [tetrachloormethaan]

Y17

vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide en overige gassen en
dampen - opzet niet bepaald

vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide uit uitlaat van
verbrandingsmotor
uitlaatgassen van:
• gasmotor
• motorpomp
• stilstaand motorvoertuig
• elk type verbrandingsmotor

vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide uit gas voor huishoudelijk
gebruik

at

Y17.1

io

na

Inclusie:

lp

Y17.0

koolmonoxide van rook, vuur en vlammen - opzet niet
bepaald (Y26)
metaalgassen en -dampen (Y19)

ur

Exclusie:

po

se
s

Y16

koolmonoxide uit:
• gas NNO, gebruikt voor verlichting, verwarming, koken
• watergas

uc

Inclusie:

vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide uit overige huishoudelijke
brandstoffen
Inclusie:
koolmonoxide uit:
• cokes
• hout
in een fornuis, barbecue of open haard
• houtskool
• kerosine of paraffine
• kool

Fo
r

ed

Y17.2

Y17.3

vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide uit overige bronnen
Inclusie:

koolmonoxide uit:
• dampen uit industriële ovens
• hoogovengassen
• industriële brandstoffen

XX.71
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Y17.4

vergiftiging door en blootstelling aan koolmonoxide uit niet-gespecificeerde
bronnen

Y17.8

vergiftiging door en blootstelling aan overige gespecificeerde gassen en
dampen

Exclusie:

helium NEC
stikstofoxide
traangas
zwaveloxide
helium, medicinaal (Y14)

on
ly

Inclusie:

vergiftiging door en blootstelling aan niet-gespecificeerde gassen en dampen

Y18

vergiftiging door en blootstelling aan pesticiden - opzet niet bepaald
fumigena
fungiciden
herbiciden
houtconserveringsmiddelen
insecticiden
rodenticiden
plantenvoedsel en kunstmest (Y19)

Exclusie:

ur

po

Inclusie:

se
s

Y17.9

vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet-gespecificeerde
chemicaliën en schadelijke-stoffen - opzet niet bepaald
Inclusie: etsende aromatische-verbindingen, zuren en caustische alkalin
giftige voedselbestanddelen en giftige planten
lijmen en kleefstoffen
metalen, inclusief gassen en dampen
plantenvoedsel en kunstmest
verven en kleurstoffen
zepen en detergentia

Y20

ophanging, wurging en verstikking - opzet niet bepaald
verdrinking en onderdompeling - opzet niet bepaald
schot van handvuurwapen - opzet niet bepaald

ed

Y22

uc

Y21

at

io

na

lp

Y19

schot van buks, geweer en zwaarder vuurwapen - opzet niet bepaald

Y24

schot van overige en niet-gespecificeerde vuurwapens - opzet niet
bepaald

Y25

contact met explosief materiaal - opzet niet bepaald

Y26

blootstelling aan rook, vuur en vlammen - opzet niet bepaald

Y27

contact met stoom, hete dampen en hete voorwerpen - opzet niet bepaald

Y28

contact met scherp voorwerp - opzet niet bepaald

Fo
r

Y23
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Y29

contact met stomp voorwerp - opzet niet bepaald

Y30

vallen, springen of geduwd worden van een hooggelegen plaats - opzet
niet bepaald
slachtoffer vallend van ene niveau naar andere - opzet niet bepaald

on
ly

Inclusie:

vallen, liggen of lopen voor of tegen bewegend voorwerp - opzet niet
bepaald

Y32

verongelukken van motorvoertuig - opzet niet bepaald

Y33

overige gespecificeerde gebeurtenissen - opzet niet bepaald

Y34

niet-gespecificeerde gebeurtenis - opzet niet bepaald

se
s

Y31

wettelijke interventie

wettelijke interventie met schot van vuurwapen

na

Y35.0

interventies zoals door politie of andere wetshandhavers, waaronder
dienstdoende militairen, zoals (poging tot) aanhouding van
wetsovertreders, onderdrukking van opstootjes, ordehandhaving
en ander wettelijk optreden

lp

Inclusie:

ur

Y35

po

wettelijke interventie en oorlogshandelingen
(Y35-Y36)

Y35.1

at

io

wettelijke interventie met:
• hagelkorrel of rubberkogel
• machinegeweer
• revolver

wettelijke interventie met explosieven

ed

uc

wettelijke interventie met:
• dynamiet
• granaat
• handgranaat
• mortiergranaat

Fo
r

Y35.2

Y35.3

wettelijke interventie met gas
asfyxie door gas
letsel door traangas
vergiftiging door gas

door wettelijke interventie

wettelijke interventie met stompe voorwerpen
geraakt, getroffen door:
• staaf
• stomp voorwerp
• wapenstok

tijdens wettelijke interventie

XX.73
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wettelijke interventie met scherpe voorwerpen
bajonetwond
snede
steekwond
Y35.5

tijdens wettelijke interventie

wettelijke terechtstelling

on
ly

Y35.4

wettelijke interventie met overige gespecificeerde middelen

po

Y35.6

se
s

elke terechtstelling uitgevoerd in opdracht van wettelijke macht of regerende
autoriteit (zowel permanent als tijdelijk), zoals:
• asfyxie door gas
• onthoofding, decapitatie (door guillotine)
• doodstraf NNO
• elektrocutie
• ophanging
• vergiftiging
• vuurpeloton
mishandeling

wettelijke interventie, middel niet-gespecificeerd

Y36

oorlogshandelingen
Inclusie: letsel van militair personeel en burgers veroorzaakt door oorlog en
opstand
Aanwijzing: Letsel door oorlogshandelingen optredend na staken van
vijandelijkheden dient onder Y36.8 te worden geklasseerd.

Y36.0

oorlogshandelingen met explosie van marinewapens

na

lp

ur

Y35.7

uc

at

io

artillerie op zee
dieptebom
mijn NNO, op zee of in haven
ontploffing onder water
torpedo
zeemijn

oorlogshandelingen met vernietiging van luchtvaartuig
luchtvaartuig:
• geëxplodeerd
• neergeschoten
• verbrand
vermorzeld door vallend luchtvaartuig

Fo
r

ed

Y36.1
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benzinebom
brandwonden
verstikking
overig letsel

ten gevolge van vuur, direct veroorzaakt door vuurproducerend
wapen of indirect door elk conventioneel wapen

oorlogshandelingen met schot van vuurwapen en overige vormen van
conventionele oorlogsvoering

na

Y36.4

ur

oorlogshandelingen met branden, vuurzeeën en hete substanties

lp

Y36.3

tijdens oorlogshandelingen

se
s

brisantbom (scherven)
explosie (van):
• artilleriegranaat
• grendel van geweer
• mortiergranaat
• sluitstuk van kanon
mijn NNO
onopzettelijke explosie van:
• eigen wapens
• munitie voor oorlogsgebruik
scherven van:
• artilleriegranaat
• bom
• geleid projectiel
• granaat
• landmijn
• raket

on
ly

oorlogshandelingen met overige explosies en scherven

po

Y36.2

ed

uc

at

io

bajonetwond
hagelkorrels (geweer)
kogel (van):
• geweer
• karabijn
• machinegeweer
• pistool
• rubber (geweer)
oorlogsverwondingen
verdronken bij oorlogshandelingen NNO

Fo
r

Y36.5

oorlogshandelingen met kernwapens
blootstelling aan ioniserende [radioactieve-]straling van kernwapen
gevolgen van ontploffing
hitte
vuurbaleffecten
overige directe en secundaire gevolgen van kernwapens

Y36.6

oorlogshandelingen met biologische wapens

Y36.7

oorlogshandelingen met chemische wapens en overige vormen van
onconventionele oorlogsvoering
gassen, dampen en chemicaliën
laserstralen
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Y36.8

oorlogshandelingen na staken van vijandelijkheden

Y36.9

on
ly

letsel door explosie van bommen of mijnen geplaatst in de loop van
oorlogshandelingen, indien de explosie plaatsvond na staken van vijandelijkheden
letsel door oorlogshandelingen geclassificeerd onder Y36.0-Y36.7 of Y36.9, maar na
staken van vijandelijkheden
oorlogshandelingen, niet-gespecificeerd

complicaties van medische hulpmiddelen
genees- en heelkundige verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van
patiënt, of van latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang
van zaken tijdens verrichting
juist geneesmiddel op juiste wijze toegediend in therapeutische of
profylactische dosering als oorzaak van elk ongewenst gevolg
ongelukken met patiënten tijdens genees- en heelkundige behandeling
onopzettelijke overdosis van geneesmiddel of onopzettelijke toediening of
inname van onjuist geneesmiddel (X40-X44)

lp

Exclusie:

ur

po

Inclusie:

se
s

genees- en heelkundige behandeling als oorzaak van
complicaties
(Y40-Y84)

na

geneesmiddelen en biologische stoffen leidend tot ongewenste
gevolgen bij therapeutisch gebruik
(Y40-Y59)

at

systemische antibiotica
Exclusie: antibiotica, lokaal aangewend (Y56.-)
cytostatische antibiotica (Y43.3)

ed

Y40

ongevallen door wijze van toediening van geneesmiddelen en biologische
stoffen bij genees- en heelkundige behandeling (Y60-Y69)

uc

Exclusie:

io

Voor opsomming van specifieke geneesmiddelen geclassificeerd volgens de onderverdeling in
het vierde teken zie de Lijst van geneesmiddelen en chemische stoffen in de Alfabetische lijst.

penicillinen

Y40.1

cefalosporinen en overige btalactam-antibiotica

Fo
r

Y40.0

Y40.2

chlooramfenicolgroep

Y40.3

macroliden

Y40.4

tetracyclinen

Y40.5

aminoglycosiden
streptomycine

Y40.6

XX.76

rifamycinen
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antimycotische antibiotica, systemisch aangewend

Y40.8

overige gespecificeerde systemische-antibiotica

Y40.9

systemisch antibioticum, niet-gespecificeerd

Y41

overige anti-infectiemiddelen en antiparasitaire-middelen, systemisch
aangewend
Exclusie:

Y41.0

sulfonamiden

Y41.1

antimycobacteriële geneesmiddelen
Exclusie:

rifamycinen (Y40.6)
streptomycine (Y40.5)

po

antimalariamiddelen en geneesmiddelen met werking op overige
bloedprotozoa
Exclusie:

hydroxychinolinederivaten (Y41.8)

ur

Y41.2

se
s

anti-infectiemiddelen, lokaal aangewend (Y56.-)

overige antiprotozoaire-geneesmiddelen

Y41.4

anthelminthica

Y41.5

antivirale geneesmiddelen
Exclusie:

lp

Y41.3

na

amantadine (Y46.7)
cytarabine (Y43.1)

overige gespecificeerde anti-infectiemiddelen en antiparasitaire middelen,
systemisch aangewend

io

Y41.8

on
ly

Y40.7

hormonen en hun synthetische substituten en antagonisten, niet elders
geclassificeerd
Exclusie: bijschildklierhormonen en derivaten (Y54.7)
mineralocorticoïden en hun antagonisten (Y54.0-Y54.1)
oxytocine-achtige hormonen (Y55.0)

ed

Y42

systemisch anti-infectiemiddel en antiparasitair-middel, niet-gespecificeerd

uc

Y41.9

at

hydroxychinolinederivaten
Exclusie: antimalariamiddelen (Y41.2)

Fo
r

Y42.0

glycocorticoïden en synthetische analogen
Exclusie:

glycocorticoïden, lokaal aangewend (Y56.-)

Y42.1

schildklierhormonen en substituten

Y42.2

thyrostatica

Y42.3

insuline en orale bloedsuikerverlagende-geneesmiddelen [antidiabetisch]

XX.77
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Y42.4

orale contraceptiva
enkelvoudige preparaten en combinatiepreparaten

Y42.5

overige oestrogenen en progestagenen

Y42.6

on
ly

mengsels en substituten
antigonadotrofinen, anti-oestrogenen, anti-androgenen, niet elders
geclassificeerd
tamoxifen
androgenen en anabole steroïden

Y42.8

overige en niet-gespecificeerde hormonen en hun synthetische substituten

se
s

Y42.7

hypofysevoorkwabhormonen [adenohypofysehormonen]

overige en niet-gespecificeerde hormoonantagonisten

Y43

primair-systemische middelen
Exclusie: vitaminen NEC (Y57.7)

Y43.0

anti-allergica en anti-emetica

fenothiazinederivaten [neuroleptica] (Y49.3)

lp

Y43.1

ur

Exclusie:

po

Y42.9

antineoplastische antimetabolieten

na

cytarabine

natuurlijke antineoplastische-producten

Y43.3

overige antineoplastische-geneesmiddelen

io

Y43.2

immunosuppressiva

uc

Y43.4

at

cytostatische antibiotica
Exclusie: tamoxifen (Y42.6)

aanzurende en alkaliserende middelen

Y43.6

enzymen, niet elders geclassificeerd

ed

Y43.5

Y43.8

overige gespecificeerde primair-systemische-middelen, niet elders
geclassificeerd

Fo
r

antagonisten van zware metalen

Y43.9

primair-systemisch middel, niet-gespecificeerd

Y44

middelen primair aangrijpend op bloedbestanddelen

Y44.0

ijzerpreparaten en overige preparaten tegen hypochrome anemie

Y44.1

vitamine B12, foliumzuur en overige preparaten tegen megaloblastaire
anemie

Y44.2

anticoagulantia

XX.78
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Y44.3

anticoagulantia-antagonisten, vitamine K en overige coagulantia

Y44.4

antitrombotica [trombocytenaggregatieremmers]
Exclusie:

Y44.5

trombolytica

Y44.6

bloed en bloedproducten
Exclusie:

on
ly

acetylsalicylzuur (Y45.1)
dipyridamol (Y52.3)

immunoglobuline (Y59.3)

plasmavervangingsmiddelen

Y44.9

overige en niet-gespecificeerde middelen aangrijpend op bloedbestanddelen

Y45

analgetica, antipyretica en anti-inflammatoire geneesmiddelen

Y45.0

opioïden en verwante analgetica

Y45.1

salicylaten

Y45.2

propionzuurderivaten

po

ur
lp

propaanzuurderivaten

se
s

Y44.7

niet-steroïde anti-inflammatoire-geneesmiddelen [NSAID], overig

Y45.4

antireumatica

chloroquine (Y41.2)
glucocorticoïden (Y42.0)
salicylaten (Y45.1)

io

Exclusie:

na

Y45.3

4-aminofenolderivaten

Y45.8

overige gespecificeerde analgetica en antipyretica

uc

at

Y45.5

analgeticum, antipyreticum en anti-inflammatoir geneesmiddel, nietgespecificeerd

ed

Y45.9

Fo
r

Y46

anti-epileptica en antiparkinsonmiddelen
Exclusie: acetazolamide (Y54.2)
barbituraten NEC (Y47.0)
benzodiazepinen (Y47.1)
paraldehyde (Y47.3)

Y46.0

succinimiden

Y46.1

oxazolidinedionderivaten

Y46.2

hydantoïnederivaten

Y46.3

desoxybarbituraten

XX.79
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Y46.4

iminostilbenen

Y46.5

valproïnezuur

Y46.6

overige en niet-gespecificeerde anti-epileptica

Y46.7

antiparkinsonmiddelen

on
ly

carbamazepine

amantadine
geneesmiddelen tegen spasticiteit
Exclusie:

benzodiazepinen (Y47.1)

sedativa, hypnotica en anxiolytica

Y47.0

barbituraten, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

desoxybarbituraten (Y46.3)
thiobarbituraten (Y48.1)

po

Y47

se
s

Y46.8

benzodiazepinen

Y47.2

chloralhydraatderivaten

Y47.3

paraldehyde

Y47.4

broomverbindingen

Y47.5

samengestelde sedativa en hypnotica, niet elders geclassificeerd

Y47.8

overige gespecificeerde sedativa, hypnotica en anxiolytica

io

na

lp

ur

Y47.1

Y47.9

at

methaqualon

sedativum, hypnoticum en anxiolyticum, niet-gespecificeerd

anesthetica en therapeutische gassen

ed

Y48

uc

slaapdrank NNO
slaapmiddel NNO
slaaptablet NNO

inhalatie-anesthetica

Y48.1

parenterale anesthetica

Fo
r

Y48.0

thiobarbituraten

Y48.2

overige en niet-gespecificeerde algemene anesthetica

Y48.3

lokaal aangrijpende anesthetica

Y48.4

anestheticum, niet-gespecificeerd

Y48.5

therapeutische gassen

XX.80
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psychotrope geneesmiddelen [psychofarmaca], niet elders
geclassificeerd
Exclusie:

barbituraten NEC (Y47.0)
benzodiazepinen (Y47.1)
cafeïne (Y50.2)
cocaïne (Y48.3)
eetlustremmers [anorexantia] (Y57.0)
methaqualon (Y47.8)

on
ly

Y49

tricyclische en tetracyclische antidepressiva

Y49.1

monoamino-oxidaseremmende antidepressiva [MAO-remmers]

Y49.2

overige en niet-gespecificeerde antidepressiva

Y49.3

fenothiazinederivaten [neuroleptica, antipsychotica]

Y49.4

butyrofenon- en thioxantheenderivaten [neuroleptica]

Y49.5

overige antipsychotica [neuroleptica]
rauwolfia (Y52.5)

po

ur

Exclusie:

se
s

Y49.0

psychodysleptica [hallucinogenen]

Y49.7

psychostimulantia met mogelijkheid tot misbruik

Y49.8

overige gespecificeerde psychofarmaca, niet elders geclassificeerd

Y49.9

psychofarmacon, niet-gespecificeerd

Y50

stimulantia van centraal zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd

Y50.0

analeptica

uc

at

io

na

lp

Y49.6

opioïde receptorantagonisten

Y50.2

methylxanthinen, niet elders geclassificeerd

ed

Y50.1

Fo
r

cafeïne
Exclusie:

aminofylline (Y55.6)
theobromine (Y55.6)
theofylline (Y55.6)

Y50.8

overige gespecificeerde stimulantia van centraal zenuwstelsel

Y50.9

stimulans van centraal zenuwstelsel, niet-gespecificeerd

Y51

geneesmiddelen primair-aangrijpend op autonoom zenuwstelsel

Y51.0

cholinesteraseremmers

Y51.1

overige parasympathicomimetica [cholinergica]

XX.81

HOOFDSTUK XX.
Y51.2

ganglionblokkerende geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd

Y51.3

overige parasympathicolytica [anticholinergica en muscarine-antagonisten]
en spasmolytica, niet elders geclassificeerd

Y51.4

on
ly

papaverine
middelen, hoofdzakelijk alfa-adrenerge receptorstimulerend, niet elders
geclassificeerd
metaraminol

middelen, hoofdzakelijk bèta-adrenerge receptorstimulerend, niet elders
geclassificeerd
Exclusie:

Y51.6

se
s

Y51.5

salbutamol (Y55.6)

alfa-adrenerge receptorblokkerende middelen, niet elders geclassificeerd
ergotalkaloïden (Y55.0)

po

Exclusie:

bèta-adrenerge receptorblokkerende middelen, niet elders geclassificeerd

Y51.8

centraal werkende en adrenerge neuronblokkerende middelen, niet elders
geclassificeerd

overige en niet-gespecificeerde middelen primair-aangrijpend op autonoom
zenuwstelsel

na

Y51.9

clonidine (Y52.5)
guanethidine (Y52.5)

lp

Exclusie:

ur

Y51.7

middelen met zowel alfa- als bèta-adrenerge receptorstimulerende werking

middelen primair-aangrijpend op hart en vaatstelsel
Exclusie: metaraminol (Y51.4)

Y52.0

hartglycosiden en geneesmiddelen met vergelijkbare werking

Y52.1

calciumantagonisten

uc

at

io

Y52

Y52.2

overige antiaritmica, niet elders geclassificeerd

ed

Exclusie:

Fo
r

Y52.3

Y52.4

XX.82

bèta-adrenerge receptorblokkerende middelen (Y51.7)

coronaire vasodilatantia, niet elders geclassificeerd
dipyridamol
Exclusie: bèta-adrenerge receptorblokkerende middelen (Y51.7)
calciumantagonisten (Y52.1)

angiotensineconversie-enzymremmers [ACE-remmers]

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)
overige antihypertensiva, niet elders geclassificeerd
clonidine
guanethidine
rauwolfia
Exclusie: bèta-adrenerge receptorblokkerende middelen (Y51.7)
calciumantagonisten (Y52.1)
diuretica (Y54.0-Y54.5)
antilipaemica en geneesmiddelen tegen arteriosclerose

Y52.7

perifere vasodilatantia
nicotinezuur(derivaten)
Exclusie: papaverine (Y51.3)

se
s

Y52.6

on
ly

Y52.5

antivaricosa, inclusief scleroserende middelen

Y52.9

overige en niet-gespecificeerde middelen primair-aangrijpend op hart en
vaatstelsel

Y53

middelen primair-aangrijpend op spijsverteringsstelsel

Y53.0

H2-receptorblokkerende antihistaminica

Y53.1

overige antacida en maagsapsecretie-remmende geneesmiddelen

Y53.2

contactlaxantia

Y53.3

osmotisch werkende laxantia en zoutoplossingen

Y53.4

overige laxantia

io

na

lp

ur

po

Y52.8

at

geneesmiddelen tegen darmatonie
digestiva

Y53.6

antidiarrhoica

uc

Y53.5

Exclusie:

systemische antibiotica en overige anti-infectiemiddelen (Y40-Y41)

emetica

Y53.8

overige gespecificeerde middelen primair-aangrijpend op
spijsverteringsstelsel

Fo
r

ed

Y53.7

Y53.9

middel primair-aangrijpend op spijsverteringsstelsel, niet-gespecificeerd

Y54

middelen primair-aangrijpend op water- en mineralenhuishouding en
urinezuurmetabolisme

Y54.0

mineralocorticoïden

Y54.1

antagonisten van mineralocorticoïden [aldosteronantagonisten]

XX.83

HOOFDSTUK XX.
Y54.2

koolzuuranhydraseremmers

benzothiadiazinederivaten

Y54.4

lisdiuretica ['high-ceiling'-diuretica]

Y54.5

overige diuretica

Y54.6

middelen primair-aangrijpend op elektrolyten-, calorieën- en
waterhuishouding
orale rehydratiezouten

Y54.7

middelen primair-aangrijpend op calcificatie

po

bijschildklierhormonen en derivaten
vitamine-D-groep

se
s

Y54.3

on
ly

acetazolamide

middelen primair-aangrijpend op urinezuurmetabolisme

Y54.9

minerale zouten, niet elders geclassificeerd

Y55

middelen met primaire werking op gladde spieren en skeletspieren en op
ademhalingsstelsel

Y55.0

oxytocica

lp

ur

Y54.8

skeletspierrelaxantia [middelen die neuromusculaire overgang blokkeren]
Exclusie:

geneesmiddelen tegen spasticiteit (Y46.8)

io

Y55.1

na

ergotalkaloïden
Exclusie: oestrogenen, progestagenen en antagonisten (Y42.5-Y42.6)

overige en niet-gespecificeerde middelen met primaire werking op spieren

Y55.3

antitussiva

uc

at

Y55.2

expectorantia

Y55.5

geneesmiddelen tegen verkoudheid

Y55.6

anti-astmatica, niet elders geclassificeerd

Fo
r

ed

Y55.4

Y55.7

XX.84

aminofylline
salbutamol
theobromine
theofylline
Exclusie: bèta-adrenerge receptorstimulerende middelen (Y51.5)
hypofysevoorkwabhormonen [adenohypofysehormonen] (Y42.8)

overige en niet-gespecificeerde geneesmiddelen met primaire werking op
ademhalingsstelsel

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

lokaal aangrijpende middelen met primaire werking op huid en
slijmvliezen en geneesmiddelen voor oogheelkundig, keel-, neus- en
oorheelkundig en tandheelkundig gebruik
Inclusie: glucocorticoïden, lokaal aangewend

Y56.0

lokale antimycotica, lokale anti-infectiemiddelen en lokale anti-inflammatoiregeneesmiddelen, niet elders geclassificeerd

Y56.1

antipruritica

Y56.2

lokale adstringentia en lokale detergentia

Y56.3

emollientia, demulcentia en protectiva

Y56.4

keratolytica, keratoplastica en overige geneesmiddelen en preparaten voor
haarbehandeling

Y56.5

geneesmiddelen en preparaten voor oogheelkundig gebruik

Y56.6

geneesmiddelen en preparaten voor keel-, neus- en oorheelkundig gebruik

Y56.7

geneesmiddelen, lokaal aangewend, voor tandheelkundig gebruik

Y56.8

lokaal aangrijpende middelen, overig gespecificeerd

lp

ur

po

se
s

on
ly

Y56

na

spermiciden

lokaal aangrijpend middel, niet-gespecificeerd

Y57

overige en niet-gespecificeerde geneesmiddelen en medicamenten

Y57.0

eetlustremmers [anorexantia]

Y57.1

lipotrope geneesmiddelen

Y57.2

antidota en chelatoren, niet elders geclassificeerd

Y57.3

alcohol-ontwenningsmiddelen

ed

uc

at

io

Y56.9

farmaceutische excipientia

Y57.5

Röntgen-contrastmiddelen

Fo
r

Y57.4

Y57.6

overige diagnostica

Y57.7

vitaminen, niet elders geclassificeerd

Y57.8

Exclusie:

nicotinezuur (Y52.7)
vitamine B12 (Y44.1)
vitamine D (Y54.7)
vitamine K (Y44.3)

overige gespecificeerde geneesmiddelen en medicamenten

XX.85

HOOFDSTUK XX.
geneesmiddel of medicament, niet-gespecificeerd

Y58

bacteriële vaccins

Y58.0

BCG-vaccin

Y58.1

tyfus- en paratyfusvaccin

Y58.2

choleravaccin

Y58.3

pestvaccin

Y58.4

tetanusvaccin

Y58.5

difterievaccin

Y58.6

kinkhoestvaccin, inclusief combinaties met kinkhoestcomponent

Y58.8

combinaties van bacteriële vaccins, behalve met kinkhoestcomponent

Y58.9

overige en niet-gespecificeerde bacteriële-vaccins

Y59

overige en niet-gespecificeerde vaccins en biologische-stoffen

Y59.0

virusvaccins

Y59.1

rickettsiavaccins

Y59.2

protozoavaccins

Y59.3

immunoglobuline

Y59.8

overige gespecificeerde vaccins en biologische-stoffen

Y59.9

vaccin of biologische stof, niet-gespecificeerd

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

Y57.9

ed

ongelukken met patiënten tijdens genees- en heelkundige
behandeling
(Y60-Y69)

Fo
r

Exclusie:

Y60

XX.86

genees- en heelkundige verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van
patiënt, zonder vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens
verrichting (Y83-Y84)
mankement of slecht functioneren van medische hulpmiddelen (tijdens
verrichting)(na implantatie)(bij gestadig gebruik)(Y70-Y82)
medische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen
door uitwendige oorzaken, elders geclassificeerd (V01-Y59, Y85Y87, Y89)
onopzettelijke snee, punctie, perforatie of bloeding tijdens genees- en
heelkundige behandeling

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)
tijdens heelkundige ingreep

Y60.1

tijdens infusie of transfusie

Y60.2

tijdens nierdialyse of andere vormen van perfusie

Y60.3

tijdens injectie of immunisatie

Y60.4

tijdens endoscopisch onderzoek

Y60.5

tijdens hartkatheterisatie

Y60.6

tijdens aspiratie, punctie en overige katheterisatie

Y60.7

tijdens toediening van klysma

Y60.8

tijdens overige gespecificeerde genees- en heelkundige behandeling

Y60.9

tijdens niet-gespecificeerde genees- en heelkundige behandeling

Y61

corpus alienum onopzettelijk achtergelaten in lichaam tijdens genees- en
heelkundige behandeling

Y61.0

tijdens heelkundige ingreep

Y61.1

tijdens infusie of transfusie

Y61.2

tijdens nierdialyse of andere vormen van perfusie

Y61.3

tijdens injectie of immunisatie

Y61.4

tijdens endoscopisch onderzoek

Y61.5

tijdens hartkatheterisatie

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

Y60.0

tijdens aspiratie, punctie en overige katheterisatie

Y61.7

tijdens verwijdering van katheter of kompres

Y61.8

tijdens genees- en heelkundige behandeling, overig gespecificeerd

Y61.9

tijdens genees- en heelkundige behandeling, niet-gespecificeerd

Y62

tekortschieten van steriele voorzorgsmaatregelen tijdens genees- en
heelkundige behandeling

Y62.0

tijdens heelkundige ingreep

Y62.1

tijdens infusie of transfusie

Y62.2

tijdens nierdialyse of andere vormen van perfusie

Fo
r

ed

Y61.6

XX.87

HOOFDSTUK XX.
tijdens injectie of immunisatie

Y62.4

tijdens endoscopisch onderzoek

Y62.5

tijdens hartkatheterisatie

Y62.6

tijdens aspiratie, punctie en overige katheterisatie

Y62.8

tijdens genees- en heelkundige behandeling, overig gespecificeerd

Y62.9

tijdens genees- en heelkundige behandeling, niet-gespecificeerd

Y63

onjuiste dosering tijdens genees- en heelkundige behandeling

se
s

Exclusie:

on
ly

Y62.3

onopzettelijke overdosis van geneesmiddel of onopzettelijke
toediening van verkeerd geneesmiddel (X40-X44)

overmatige-hoeveelheid bloed of andere vloeistof toegediend tijdens
transfusie of infusie

Y63.1

onjuiste verdunning van vloeistof gebruikt tijdens infusie

Y63.2

overdosis van straling toegediend tijdens radiotherapie

Y63.3

ongewenste blootstelling van patiënt aan straling tijdens medische
behandeling

Y63.4

onjuiste dosering bij elektroshock- of insuline-shocktherapie

Y63.5

onjuiste temperatuur bij lokale applicatie en kompres

Y63.6

niet toedienen van noodzakelijk geneesmiddel of biologische-stof

Y63.8

onjuiste dosering tijdens genees- en heelkundige behandeling, overig
gespecificeerd

uc

at

io

na

lp

ur

po

Y63.0

onjuiste dosering tijdens genees- en heelkundige behandeling, nietgespecificeerd

ed

Y63.9

gecontamineerde medische- of biologische-stoffen

Y64.0

gecontamineerde medische- of biologische-stof, getransfundeerd of
geïnfundeerd

Fo
r

Y64

Y64.1

gecontamineerde medische- of biologische-stof, geïnjecteerd of gebruikt voor
immunisatie

Y64.8

gecontamineerde medische- of biologische-stof toegediend op overige
gespecificeerde wijze

XX.88

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)
Y64.9

gecontamineerde medische- of biologische-stof toegediend op nietgespecificeerde wijze
toegediende gecontamineerde-medische-stof of -biologische-stof. NNO

overige gespecificeerde ongelukken tijdens genees- en heelkundige
behandeling

Y65.0

transfusie van verkeerd bloed (verkeerde bloedgroep)

Y65.1

infusie van verkeerde vloeistof

Y65.2

fout bij hechten of onderbinden tijdens heelkundige ingreep

Y65.3

onjuist plaatsen van endotracheale tube tijdens anesthesie

Y65.4

mislukken van inbrengen of verwijderen van overige tube of instrument

Y65.5

uitvoeren van verkeerde operatie

Y65.8

overige gespecificeerde ongelukken tijdens genees- en heelkundige
behandeling

Y66

niet verlenen van genees- en heelkundige behandeling
voortijdig staken van genees- en heelkundige behandeling

Y69

niet-gespecificeerd ongeluk tijdens genees- en heelkundige behandeling

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

Y65

XX.89

HOOFDSTUK XX.

medische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen bij diagnostisch en therapeutisch gebruik
(Y70-Y82)
Inclusie:

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

mankement of slecht functioneren van medische hulpmiddelen (tijdens
verrichting) (na implantatie) (bij gestadig gebruik)
Exclusie: late complicaties na gebruik van medische hulpmiddelen zonder vermelding
van mankement of slecht functioneren van medische hulpmiddelen
(Y83-Y84)
ongelukken met patiënten tijdens genees- en heelkundige behandeling
geclassificeerd onder Y60-Y69
medische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen
door uitwendige oorzaken, elders geclassificeerd (V01-Y59, Y85Y87, Y89)
Aanwijzing: Gebruik onderstaande onderverdeling voor het het vierde teken bij de
categorien Y70-Y82:
.0 middelen (hulp) voor diagnostiek en monitoring
.1 therapeutische hulpmiddelen (niet-chirurgisch) en hulpmiddelen voor
revalidatie
.2 prothesen en overige implantaten, materialen en bijkomende
hulpmiddelen
.3 chirurgische instrumenten, materialen en hulpmiddelen (inclusief
hechtingen)
.8 diverse hulpmiddelen, niet elders geclassificeerd
anesthesiologische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen

Y71

cardiovasculaire hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen

Y72

keel-, neus- en oorheelkundige hulpmiddelen verband houdend met
ongewenste gebeurtenissen

at

uc

gastro-enterologische en urologische hulpmiddelen verband houdend
met ongewenste gebeurtenissen

ed

Y73

io

Y70

Fo
r

Y74

hulpmiddelen voor gebruik in algemene ziekenhuis en hulpmiddelen voor
persoonlijk gebruik verband houdend met ongewenste gebeurtenissen

Y75

neurologische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen

Y76

obstetrische en gynaecologische hulpmiddelen verband houdend met
ongewenste gebeurtenissen

Y77

oogheelkundige hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen

XX.90

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)

radiologische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen

Y79

orthopedische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen

Y80

fysiotherapeutische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste
gebeurtenissen

Y81

algemeen- en plastisch-chirurgische hulpmiddelen verband houdend met
ongewenste gebeurtenissen

Y82

overige en niet-gespecificeerde medische hulpmiddelen verband
houdend met ongewenste gebeurtenissen

se
s

on
ly

Y78

lp

mankement of slecht functioneren van medische hulpmiddelen (tijdens
verrichting)(na implantatie)(bij gestadig gebruik)(Y70-Y82)
ongelukken met patiënten tijdens genees- en heelkundige behandeling
geclassificeerd onder Y60-Y69
medische hulpmiddelen verband houdend met ongewenste gebeurtenissen
door uitwendige oorzaken, elders geclassificeerd (V01-Y59, Y85Y87, Y89)

io

na

Exclusie:

ur

po

genees- en heelkundige verrichtingen als oorzaak van
afwijkende reactie van patiënt of van latere complicatie, zonder
vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens verrichting
(Y83-Y84)

operatie en overige heelkundige-verrichtingen als oorzaak van afwijkende
reactie van patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van
afwijkende-gang-van-zaken tijdens verrichting

Y83.0

operatie met transplantatie van volledig orgaan

Y83.1

operatie met implantatie van kunstmatig inwendig hulpmiddel

ed

uc

at

Y83

operatie met anastomose, bypass of transplantaat

Y83.3

operatie met aanleggen van uitwendig stoma

Fo
r

Y83.2

Y83.4

overige reconstructieve-operatie

Y83.5

amputatie van extremiteit(en)

Y83.6

verwijdering van overig orgaan (gedeeltelijk)(volledig)

Y83.8

overige gespecificeerde heelkundige-verrichtingen

Y83.9

heelkundige verrichting, niet-gespecificeerd

XX.91

HOOFDSTUK XX.

overige medische-verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van
patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende-gangvan-zaken tijdens verrichting

Y84.0

hartkatheterisatie

Y84.1

hemodialyse

Y84.2

radiologische verrichting en radiotherapie

Y84.3

shocktherapie

Y84.4

aspiratie van vloeistof

Y84.5

inbrengen van maag- of duodenumsonde

Y84.6

katheterisatie van urinewegen

Y84.7

bloedafname

Y84.8

overige gespecificeerde medische verrichtingen

Y84.9

medische verrichting, niet-gespecificeerd

lp

ur

po

se
s

on
ly

Y84

na

late gevolgen van uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte
(Y85-Y89)

at

io

De categorieën Y85-Y89 dienen te worden gebruikt voor het aangeven van omstandigheden
verband houdend met dood, stoornissen, beperkingen of invaliditeit door late gevolgen die zelf
elders zijn geclassificeerd. De late gevolgen omvatten aandoeningen die als zodanig of als
resttoestanden worden vermeld, of die een jaar of langer na de oorspronkelijke gebeurtenis als
late gevolgen optreden.

late gevolgen van vervoersongevallen

ed

Y85

uc

Niet te gebruiken bij chronische vergiftiging en andere schadelijke blootstelling. Codeer dit bij
actuele vergiftiging en andere schadelijke blootstelling.

late gevolgen van ongeval met motorvoertuig

Y85.9

late gevolgen van overige en niet-gespecificeerde vervoersongevallen

Fo
r

Y85.0

Y86

late gevolgen van overige ongevallen

Y87

late gevolgen van opzettelijk zichzelf schade toebrengen, geweldpleging
en gebeurtenissen waarvan niet duidelijk is of deze accidenteel of
opzettelijk zijn ontstaan

Y87.0

late gevolgen van opzettelijk zichzelf schade toebrengen

Y87.1

late gevolgen van geweldpleging

XX.92

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE (V01-Y98)
late gevolgen van gebeurtenissen waarvan niet duidelijk is of deze
accidenteel of opzettelijk zijn ontstaan

Y88

late gevolgen met genees- en heelkundige behandeling als uitwendige
oorzaak

Y88.0

late gevolgen van ongewenste gevolgen van therapeutisch gebruik van
geneesmiddelen en biologische stoffen

Y88.1

late gevolgen van ongelukken met patiënten tijdens genees- en heelkundige
verrichtingen

Y88.2

late gevolgen van ongewenste gebeurtenissen verband houdend met
medische hulpmiddelen bij diagnostisch en therapeutisch gebruik

Y88.3

late gevolgen van genees- en heelkundige verrichtingen als de oorzaak van
afwijkende reactie van patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding
van afwijkende-gang-van-zaken tijdens verrichting

Y89

late gevolgen van overige uitwendige oorzaken

Y89.0

late gevolgen van wettelijke interventie

Y89.1

late gevolgen van oorlogshandelingen

Y89.9

late gevolgen van niet-gespecificeerde uitwendige-oorzaak

na

lp

ur

po

se
s

on
ly

Y87.2

at

io

aanvullende factoren verband houdend met oorzaken van
ziekte en sterfte, elders geclassificeerd
(Y90-Y98)

bewijs van betrokkenheid van alcohol, vastgesteld door bepaling van
alcoholgehalte van bloed

ed

Y90

uc

Deze categorieën kunnen desgewenst worden gebruikt om aanvullende informatie te geven
betreffende oorzaken van ziekte en sterfte. Ze dienen niet te worden gebruikt voor 'singlecondition coding' van morbiditeit en mortaliteit.

alcoholspiegel in bloed van minder dan 20mg/100ml

Y90.1

alcoholspiegel in bloed van 20-39mg/100ml

Fo
r

Y90.0

Y90.2

alcoholspiegel in bloed van 40-59mg/100ml

Y90.3

alcoholspiegel in bloed van 60-79mg/100ml

Y90.4

alcoholspiegel in bloed van 80-99mg/100ml

Y90.5

alcoholspiegel in bloed van 100-119mg/100ml

Y90.6

alcoholspiegel in bloed van 120-199mg/100ml

XX.93

HOOFDSTUK XX.
alcoholspiegel in bloed van 200-239mg/100ml

Y90.8

alcoholspiegel in bloed van 240mg/100ml of meer

Y90.9

aanwezigheid van alcohol in bloed, spiegel niet-gespecificeerd

Y91

bewijs van betrokkenheid van alcohol, vastgesteld door mate van
intoxicatie
Exclusie:

bewijs van betrokkenheid van alcohol, vastgesteld door bepaling
van alcoholgehalte van bloed (Y90.-)

geringe alcoholintoxicatie

se
s

Y91.0

on
ly

Y90.7

alcoholgeur van adem, geringe stoornissen in functioneren en reageren, of lichte
coördinatiestoornissen.
Y91.1

matige alcoholintoxicatie

ernstige alcoholintoxicatie

ur

Y91.2

po

alcoholgeur van adem, matige stoornissen in functioneren en reageren, of matige
coördinatiestoornissen.

Y91.3

lp

ernstige stoornissen in functioneren en reageren, ernstige coördinatiestoornissen, of
verminderd vermogen tot coöperatie.
zeer ernstige alcoholintoxicatie

Y91.9

na

zeer ernstige stoornissen in functioneren en reageren, zeer ernstige
coördinatiestoornissen, of verlies van vermogen tot coöperatie.
betrokkenheid van alcohol, niet anders gespecificeerd

io

verdenking van betrokkenheid van alcohol NNO

door verblijf in ziekenhuis veroorzaakte aandoening

Y96

met arbeid verband houdend
met milieuverontreiniging verband houdend
met levenswijze verband houdend

Fo
r

ed

Y98

uc

Y97

at

Y95

XX.94

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG

on
ly

XXI. Factoren die de gezondheidstoestand
beïnvloeden en contacten met
gezondheidszorg (Z00-Z99)
Dit hoofdstuk dient niet te worden gebruikt voor internationale vergelijkingsdoeleinden of
voor codering van de primaire doodsoorzaak.

se
s

De categorieën Z00-Z99 zijn bedoeld voor gevallen waarin andere omstandigheden dan
ziekte, letsel of uitwendige oorzaak, geclassificeerd onder A00-Y89, geregistreerd worden
als 'diagnoses' of 'problemen'. Dit kan zich voornamelijk op twee manieren voordoen:

po

(a) Wanneer een persoon die al dan niet ziek is in contact komt met de gezondheidszorg
voor een specifiek doel, zoals het ontvangen van beperkte zorg of dienstverlening voor een
actuele omstandigheid, als orgaan- of weefseldonor, om profylactische vaccinatie te krijgen
of om een probleem te bespreken dat op zichzelf geen ziekte of letsel is.

lp

ur

(b) Wanneer er een omstandigheid of probleem is waardoor de gezondheidstoestand van de
persoon wordt beïnvloed, maar die op zichzelf geen actuele ziekte of actueel letsel vormt.
Zulke factoren kunnen aan het licht komen bij bevolkingsonderzoeken, wanneer de persoon
op dat moment al dan niet ziek is, of zij worden geregistreerd als bijkomende factor die men
in gedachten moet houden wanneer de persoon zorg ontvangt voor een ziekte of letsel.

Fo
r

ed

uc

at

io

na

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
Z00-Z13 personen die voor onderzoek in contact komen met gezondheidszorg
Z20-Z29 personen met potentiële gezondheidsrisico's verband houdend met overdraagbare
ziekten
Z30-Z39 personen die in contact komen met gezondheidszorg wegens omstandigheden
verband houdend met de voortplanting
Z40-Z54 personen die in contact komen met gezondheidszorg voor specifieke
verrichtingen en andere specifieke zorg
Z55-Z65 personen met potentiële gezondheidsrisico's verband houdend met socioeconomische en psychosociale omstandigheden
Z70-Z76 personen die in contact komen met gezondheidszorg wegens overige
omstandigheden
Z80-Z99 personen met potentiële gezondheidsrisico's verband houdend met
familieanamnese en persoonlijke anamnese en bepaalde omstandigheden die de
gezondheidstoestand beïnvloeden

personen die voor onderzoek in contact komen met
gezondheidszorg
(Z00-Z13)
Bij deze onderzoeken vastgestelde niet-specifieke afwijkende bevindingen zijn
geclassificeerd onder de categorieën R70-R94.
Exclusie: onderzoeken verband houdend met zwangerschap en voortplanting (Z30Z36, Z39)

XXI.1

HOOFDSTUK XXI.

algemeen onderzoek van personen zonder klachten of zonder vermelding
van diagnose
Exclusie:

Z00.0

onderzoek voor administratieve doeleinden (Z02)
specifieke screeningsonderzoeken (Z11-Z13)

algemeen medisch onderzoek

Z00.1

routine-gezondheidsonderzoek van kind

se
s

periodiek onderzoek (jaarlijks)(lichamelijk)
'health check-up' NNO
Exclusie: algemene gezondheidscontrole van:
• omschreven bevolkingsgroepen (Z10)
• zuigeling en kind (Z00.1)

on
ly

Z00

po

ontwikkelingstest van zuigeling of kind
Exclusie: gezondheidszorgtoezicht op vondeling, gezonde zuigeling of kind
(Z76.1-Z76.2)
onderzoek naar groeispurt op kinderleeftijd

Z00.3

onderzoek naar ontwikkelingstoestand in adolescentie
ontwikkelingstoestand in puberteit

algemeen psychiatrisch onderzoek, niet elders geclassificeerd
Exclusie:

lp

Z00.4

ur

Z00.2

onderzoek aangevraagd om medicolegale redenen (Z04.6)

onderzoek van potentiële orgaan- en weefseldonor

Z00.6

onderzoek voor vergelijking en controle in klinisch onderzoeksprogramma

Z00.8

overige algemene onderzoeken

io

na

Z00.5

at

gezondheidsonderzoek in kader van bevolkingsonderzoek

overige speciale onderzoeken van personen zonder klachten of zonder
vermelding van diagnose
Inclusie: routine-onderzoek van specifiek orgaansysteem
Exclusie: onderzoek:
• in verband met verdenking op niet-bewezen aandoeningen
uitgesloten (Z03)
• voor administratieve doeleinden (Z02)
specifieke screeningsonderzoeken (Z11-Z13)

Fo
r

ed

uc

Z01

Z01.0

onderzoek van ogen en gezichtsvermogen
Exclusie:

keuring voor rijbewijs (Z02.4)

Z01.1

onderzoek van oren en gehoor

Z01.2

onderzoek van gebit

Z01.3

onderzoek van bloeddruk

XXI.2

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
Z01.4

gynaecologisch onderzoek (algemeen)(routine)

Z01.5

diagnostische huid- en overgevoeligheidstests

se
s

allergietest
huidtests voor:
• bacteriële ziekte
• overgevoeligheid
Z01.6

on
ly

bekkenonderzoek (jaarlijks)(periodiek)
cervix-uitstrijk volgens Papanicolaou
Exclusie: routine-onderzoek bij hulpverlening in verband met anticonceptie
(Z30.4-Z30.5)
zwangerschapsonderzoek of -test (Z32)

radiologisch onderzoek, niet elders geclassificeerd

po

routine:
• mammografie
• thoraxfoto
laboratoriumonderzoek

Z01.8

overige gespecificeerde speciale onderzoeken

Z01.9

speciaal onderzoek, niet-gespecificeerd

Z02

onderzoek en contact voor administratieve doeleinden

Z02.0

keuringen

na

Inclusie:

lp

ur

Z01.7

onderzoek voor toelating tot instelling voor onderwijs

Z02.1

aanstellingskeuring

at

Exclusie:

bedrijfsgezondheidsonderzoek (Z10.0)

keuring voor toelating tot internaat of instelling

uc

Z02.2

io

onderzoek voor toelating tot basisschool

ed

Exclusie:

Z02.3

keuring voor recrutering voor militaire dienst
Exclusie:

Fo
r

Z02.4
Z02.5

Z02.6

algemene gezondheidscontrole van bewoners van instellingen (Z10.1)
onderzoek voor toelating tot gevangenis (Z02.8)

algemene gezondheidscontrole van militairen (Z10.2)

keuring voor rijbewijs
sportkeuring
Exclusie:

algemene gezondheidscontrole van sportteams (Z10.3)
bloedonderzoek op alcohol, drugs en geneesmiddelen (Z04.0)

keuring voor verzekeringsdoeleinden

XXI.3

HOOFDSTUK XXI.
Z02.7

afgifte van medische verklaring

Z02.8

on
ly

afgifte van medische verklaring betreffende:
• doodsoorzaak
• geschiktheid
• invaliditeit
• ongeschiktheid
Exclusie: contact voor algemeen medisch onderzoek (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6,
Z02.8-Z02.9, Z10)
overige gespecificeerde onderzoeken voor administratieve doeleinden

ur

po

se
s

onderzoek (voor):
• adoptie
• huwelijk
• immigratie
• naturalisatie
• toelating tot:
• gevangenis
• zomerkamp
Exclusie: gezondheidszorgtoezicht op vondeling, gezonde zuigeling of kind
(Z76.1-Z76.2)
onderzoek voor administratieve doeleinden, niet-gespecificeerd

Z03

medische observatie en evaluatie in verband met verdenking op ziekten
en aandoeningen uitgesloten
Inclusie: personen die symptomen of afwijkingen vertonen die onderzoek
vereisen, maar die na onderzoek en observatie geen verdere
behandeling of medische zorg behoeven
Exclusie: persoon met angst voor kwaal, bij wie geen diagnose is gesteld
(Z71.1)

Z03.0

observatie in verband met verdenking op tuberculose

Z03.1

observatie in verband met verdenking op maligne neoplasma

Z03.2

observatie in verband met verdenking op psychische stoornissen en
gedragsstoornissen

Fo
r

ed

uc

at

io

na

lp

Z02.9

observatie in verband met:
• asociaal gedrag
• bendeactiviteit
• brandstichting
• winkeldiefstal

zonder manifeste psychiatrische stoornis

Z03.3

observatie in verband met verdenking op aandoening van zenuwstelsel

Z03.4

observatie in verband met verdenking op myocardinfarct

Z03.5

observatie in verband met verdenking op andere cardiovasculaire-ziekten

XXI.4

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
Z03.6

observatie in verband met verdenking op toxisch effect van ingenomen
stoffen

on
ly

observatie in verband met verdenking op:
• ongewenste werking van geneesmiddel
• vergiftiging
observatie in verband met verdenking op andere gespecificeerde ziekten en
aandoeningen

Z03.9

observatie in verband met verdenking op ziekte of aandoening, nietgespecificeerd

Z04

onderzoek en observatie om overige redenen
Inclusie: forensisch onderzoek
onderzoek om medicolegale redenen

Z04.0

bloedonderzoek op alcohol, drugs en geneesmiddelen

onderzoek en observatie na verkeersongeval
Exclusie:

na arbeidsongeval (Z04.2)

lp

Z04.1

aanwezigheid van:
• alcohol in bloed (R78.0)
• drugs en geneesmiddelen in bloed (R78)

ur

Exclusie:

po

se
s

Z03.8

onderzoek en observatie na arbeidsongeval

Z04.3

onderzoek en observatie na ander ongeval

Z04.4

onderzoek en observatie na beweerde verkrachting of aanranding

io

na

Z04.2

onderzoek van slachtoffer of beschuldigde na beweerde verkrachting of aanranding
onderzoek en observatie na ander toegebracht letsel

at

Z04.5

uc

onderzoek van slachtoffer of beschuldigde na ander toegebracht letsel
algemeen psychiatrisch-onderzoek, op verzoek van bevoegd gezag

Z04.8

onderzoek en observatie om overige gespecificeerde redenen

ed

Z04.6

verzoek om rapport van deskundige

Fo
r

Z04.9

onderzoek en observatie om niet-gespecificeerde reden
observatie NNO

Z08

vervolgonderzoek na behandeling voor maligne neoplasma
Inclusie: medische controle na behandeling
Exclusie: medische nabehandeling en reconvalescentie (Z42-Z51, Z54)

Z08.0

vervolgonderzoek na chirurgie voor maligne neoplasma

Z08.1

vervolgonderzoek na radiotherapie voor maligne neoplasma
Exclusie:

radiotherapeutische zitting (Z51.0)

XXI.5

HOOFDSTUK XXI.
Z08.2

vervolgonderzoek na chemotherapie voor maligne neoplasma
Exclusie:

chemotherapeutische zitting (Z51.1)

vervolgonderzoek na gecombineerde behandeling voor maligne neoplasma

Z08.8

vervolgonderzoek na overige gespecificeerde behandeling voor maligne
neoplasma

Z08.9

vervolgonderzoek na niet-gespecificeerde behandeling voor maligne
neoplasma

Z09

vervolgonderzoek na behandeling voor andere aandoeningen dan
maligne neoplasmata
Inclusie: medische controle na behandeling
Exclusie: controle van:
• anticonceptie (Z30.4-Z30.5)
• prothese en andere medische hulpmiddelen (Z44-Z46)
medische controle na behandeling voor maligne neoplasma (Z08)
medische nabehandeling en reconvalescentie (Z42-Z51, Z54)

Z09.0

vervolgonderzoek na chirurgie voor overige aandoeningen

Z09.1

vervolgonderzoek na radiotherapie voor overige aandoeningen
Exclusie:

radiotherapeutische zitting (Z51.0)

vervolgonderzoek na chemotherapie voor overige aandoeningen
Exclusie:

na

Z09.2

lp

ur

po

se
s

on
ly

Z08.7

onderhoudsbehandeling met chemotherapie (Z51.1-Z51.2)

vervolgonderzoek na psychotherapie

Z09.4

vervolgonderzoek na behandeling van fractuur

Z09.7

vervolgonderzoek na gecombineerde behandeling voor andere
aandoeningen

uc

at

io

Z09.3

vervolgonderzoek na overige gespecificeerde behandeling voor andere
aandoeningen

ed

Z09.8

Fo
r

Z09.9

vervolgonderzoek na niet-gespecificeerde behandeling voor andere
aandoeningen

Z10

algemene gezondheidscontrole, routinematig, van omschreven
bevolkingsgroep
Exclusie: medisch onderzoek voor administratieve doeleinden (Z02)

Z10.0

bedrijfsgezondheidsonderzoek
Exclusie:

Z10.1

algemene gezondheidscontrole, routinematig, van bewoners van instellingen
Exclusie:

XXI.6

aanstellingskeuring (Z02.1)

toelatingskeuring (Z02.2)

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
algemene gezondheidscontrole, routinematig, van militairen
Exclusie:
Z10.3

algemene gezondheidscontrole, routinematig, van sportteams
Exclusie:

Z10.8

keuring voor recrutering (Z02.3)

bloedonderzoek op alcohol, drugs en geneesmiddelen (Z04.0)
sportkeuring (Z02.5)

on
ly

Z10.2

algemene gezondheidscontrole, routinematig, van overige omschrevenbevolkingsgroepen
schoolkinderen
studenten

specifiek screeningsonderzoek op infectieziekten en parasitaire
aandoeningen

Z11.0

specifiek screeningsonderzoek op infectieziekten van maag-darmkanaal

Z11.1

specifiek screeningsonderzoek op tuberculose van ademhalingsstelsel

Z11.2

specifiek screeningsonderzoek op overige bacteriële ziekten

Z11.3

specifiek screeningsonderzoek op infecties met hoofdzakelijk seksuele
overdracht

Z11.4

specifiek screeningsonderzoek op humaan immunodeficiëntievirus [HIV]

Z11.5

specifiek screeningsonderzoek op overige virusziekten
Exclusie:

specifiek screeningsonderzoek op overige door protozoën veroorzaakte
ziekten en op wormziekten
door protozoën veroorzaakte ziekte van maag-darmkanaal (Z11.0)

at

Exclusie:

specifiek screeningsonderzoek op overige gespecificeerde infectieziekten en
parasitaire aandoeningen

uc

Z11.8

virusziekte van maag-darmkanaal (Z11.0)

io

Z11.6

na

lp

ur

po

se
s

Z11

ed

mycosen
ziekte door:
• Chlamydia
• Rickettsia
• spirocheten

specifiek screeningsonderzoek op infectieziekten en parasitaire
aandoeningen, niet-gespecificeerd

Z12

specifiek screeningsonderzoek op neoplasmata

Z12.0

specifiek screeningsonderzoek op neoplasma van maag

Z12.1

specifiek screeningsonderzoek op neoplasma van darmkanaal

Z12.2

specifiek screeningsonderzoek op neoplasma van ademhalingsorganen

Fo
r

Z11.9

XXI.7

HOOFDSTUK XXI.
specifiek screeningsonderzoek op neoplasma van mamma
Exclusie:
Z12.4

routine-mammografie (Z01.6)

specifiek screeningsonderzoek op neoplasma van cervix
Exclusie:

als routine-onderzoek of als deel van algemeen gynaecologischonderzoek (Z01.4)

on
ly

Z12.3

specifiek screeningsonderzoek op neoplasma van prostaat

Z12.6

specifiek screeningsonderzoek op neoplasma van blaas

Z12.8

specifiek screeningsonderzoek op neoplasmata van overige gespecificeerde
lokalisaties

Z12.9

specifiek screeningsonderzoek op neoplasma, niet-gespecificeerd

Z13

specifiek screeningsonderzoek op overige ziekten en aandoeningen

Z13.0

specifiek screeningsonderzoek op ziekten van bloed en bloedvormende
organen en op bepaalde aandoeningen van het immuunsysteem

Z13.1

specifiek screeningsonderzoek op diabetes mellitus

Z13.2

specifiek screeningsonderzoek op voedingsstoornissen

Z13.3

specifiek screeningsonderzoek op psychische stoornissen en
gedragsstoornissen

specifiek screeningsonderzoek op bepaalde ontwikkelingsstoornissen van
kind

at

Z13.4

io

alcoholisme
depressie
zwakzinnigheid

na

lp

ur

po

se
s

Z12.5

routine-ontwikkelingstest van zuigeling of kind (Z00.1)

uc

Exclusie:

specifiek screeningsonderzoek op aandoeningen van oog en oor

Z13.6

specifiek screeningsonderzoek op cardiovasculaire aandoeningen

Z13.7

specifiek screeningsonderzoek op congenitale afwijkingen, misvormingen en
chromosoomafwijkingen

Fo
r

ed

Z13.5

Z13.8

Z13.9

XXI.8

specifiek screeningsonderzoek op overige gespecificeerde ziekten en
aandoeningen
endocriene ziekten en stofwisselingsstoornissen
gebitsaandoening
Exclusie: diabetes mellitus (Z13.1)
specifiek screeningsonderzoek, niet-gespecificeerd

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG

personen met potentiële gezondheidsrisico's verband
houdend met overdraagbare ziekten
(Z20-Z29)
contact met en blootstelling aan overdraagbare ziekten

Z20.0

contact met en blootstelling aan infectieziekten van maag-darmkanaal

Z20.1

contact met en blootstelling aan tuberculose

Z20.2

contact met en blootstelling aan infecties met hoofdzakelijk seksuele
overdracht

Z20.3

contact met en blootstelling aan rabiës

Z20.4

contact met en blootstelling aan rubella

Z20.5

contact met en blootstelling aan virushepatitis

Z20.6

contact met en blootstelling aan humaan immunodeficiëntievirus [HIV]
status van asymptomatische infectie met humaan
immunodeficiëntievirus [HIV] (Z21)

lp

Exclusie:

ur

po

se
s

on
ly

Z20

contact met en blootstelling aan pediculose, acariasis en overige infestaties

Z20.8

contact met en blootstelling aan overige gespecificeerde overdraagbareziekten

Z20.9

contact met en blootstelling aan niet-gespecificeerde overdraagbare-ziekte

Z21

status van asymptomatische infectie met humaan
immunodeficiëntievirus [HIV]

at

io

na

Z20.7

Fo
r

ed

uc

HIV-positief NNO
Exclusie: contact met of blootstelling aan humaan immunodeficiëntievirus
[HIV] (Z20.6)
in laboratorium aangetoonde aanwezigheid van humaan
immunodeficiëntievirus [HIV] (R75)
ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] (B20-B24)
ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV] optredend als
complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed (O98.7)

Z22

drager van infectieziekte
Inclusie:

verdenking op dragerschap

Z22.0

drager van tyfus

Z22.1

drager van overige infectieziekten van maag-darmkanaal

Z22.2

drager van difterie

XXI.9

HOOFDSTUK XXI.
Z22.3

drager van overige gespecificeerde bacteriële-ziekten

Z22.4

drager van infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht
drager van:
• gonorroe
• syfilis
drager van humaan T-cel-lymfotroop virus type I [HTLV-I]

Z22.7

latente tuberculose
Exclusie:

se
s

Z22.6

on
ly

drager van bacteriële ziekte door:
• meningokokken
• stafylokokken
• streptokokken

afwijkende reactie op Mantouxtest (R76.1)

drager van overige gespecificeerde infectieziekten

Z22.9

drager van niet-gespecificeerde infectieziekte

Z23

behoefte aan immunisatie tegen enkelvoudige bacteriële-ziekten
immunisatie niet uitgevoerd (Z28)
immunisatie tegen combinaties van ziekten (Z27)

lp

Exclusie:

ur

po

Z22.8

behoefte aan immunisatie tegen cholera alleen

Z23.1

behoefte aan immunisatie tegen tyfus/paratyfus alleen [TAB]

Z23.2

behoefte aan immunisatie tegen tuberculose [BCG]

Z23.3

behoefte aan immunisatie tegen pest

Z23.4

behoefte aan immunisatie tegen tularemie

uc

at

io

na

Z23.0

behoefte aan immunisatie tegen tetanus alleen

Z23.6

behoefte aan immunisatie tegen difterie alleen

ed

Z23.5

behoefte aan immunisatie tegen kinkhoest alleen

Z23.8

behoefte aan immunisatie tegen enkelvoudige bacteriële-ziekten, overig

Fo
r

Z23.7

Z24

behoefte aan immunisatie tegen bepaalde enkelvoudige-virusziekten
Exclusie:

immunisatie niet uitgevoerd (Z28)
immunisatie tegen combinaties van ziekten (Z27)

Z24.0

behoefte aan immunisatie tegen poliomyelitis

Z24.1

behoefte aan immunisatie tegen door artropoden overgebrachte
virusencefalitis

XXI.10

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
behoefte aan immunisatie tegen rabiës

Z24.3

behoefte aan immunisatie tegen gele koorts

Z24.4

behoefte aan immunisatie tegen mazelen alleen

Z24.5

behoefte aan immunisatie tegen rubella alleen

Z24.6

behoefte aan immunisatie tegen virushepatitis

Z25

behoefte aan immunisatie tegen overige enkelvoudige virusziekten
immunisatie niet uitgevoerd (Z28)
immunisatie tegen combinaties van ziekten (Z27)

se
s

Exclusie:

on
ly

Z24.2

behoefte aan immunisatie tegen bof alleen

Z25.1

behoefte aan immunisatie tegen influenza

Z25.8

behoefte aan immunisatie tegen overige enkelvoudige virusziekten

Z26

behoefte aan immunisatie tegen overige enkelvoudige infectieziekten
immunisatie niet uitgevoerd (Z28)
immunisatie tegen combinaties van ziekten (Z27)

lp

Exclusie:

ur

po

Z25.0

behoefte aan immunisatie tegen leishmaniasis

Z26.8

behoefte aan immunisatie tegen overige gespecificeerde enkelvoudige
infectieziekten

Z26.9

behoefte aan immunisatie tegen niet-gespecificeerde infectieziekte

io

na

Z26.0

at

behoefte aan immunisatie NNO

behoefte aan immunisatie tegen combinaties van infectieziekten
Exclusie: immunisatie niet uitgevoerd (Z28)

uc

Z27

behoefte aan immunisatie tegen cholera én tyfus/paratyfus [cholera + TAB]

ed

Z27.0

behoefte aan immunisatie tegen difterie/kinkhoest/tetanus
gecombineerd [DKT]

Z27.2

behoefte aan immunisatie tegen difterie/kinkhoest/tetanus én tyfus/paratyfus
[DKT + TAB]

Fo
r

Z27.1

Z27.3

behoefte aan immunisatie tegen difterie/kinkhoest/tetanus én poliomyelitis
[DKTP]

Z27.4

behoefte aan immunisatie tegen bof/mazelen/rubella [BMR]

Z27.8

behoefte aan immunisatie tegen overige gespecificeerde combinaties van
infectieziekten

XXI.11

HOOFDSTUK XXI.
behoefte aan immunisatie tegen niet-gespecificeerde combinaties van
infectieziekten

Z28

immunisatie niet uitgevoerd

Z28.0

immunisatie niet uitgevoerd wegens contra-indicatie

Z28.1

immunisatie niet uitgevoerd wegens beslissing van patiënt om
geloofsredenen of wegens sociale druk

Z28.2

immunisatie niet uitgevoerd wegens beslissing van patiënt om overige en
niet-gespecificeerde redenen

Z28.8

immunisatie niet uitgevoerd om overige gespecificeerde redenen

Z28.9

immunisatie niet uitgevoerd om niet-gespecificeerde reden

Z29

behoefte aan overige profylactische-maatregelen

Z29.0

desensibiliseren voor allergenen (Z51.6)
preventieve chirurgie (Z40)

ur

Exclusie:

po

se
s

on
ly

Z27.9

isolatie

anti-infectieuze immunotherapie, profylactisch

na

Z29.1

lp

opname om individu te beschermen tegen zijn of haar omgeving of te isoleren na
contact met infectieziekten

toediening van immunoglobuline
Z29.2

overige vormen van anti-infectieuze chemotherapie, profylactisch

at

io

chemoprofylaxe
profylactische toediening van antibiotica
overige gespecificeerde profylactische maatregelen

Z29.9

profylactische maatregel, niet-gespecificeerd

uc

Z29.8

Fo
r

ed

personen die in contact komen met gezondheidszorg
wegens omstandigheden verband houdend met de
voortplanting
(Z30-Z39)
Z30

hulpverlening in verband met anticonceptie

Z30.0

algemene voorlichting en advies over anticonceptie
advies over gezinsplanning NNO
eerste recept voor anticonceptiemiddelen

Z30.1

XXI.12

inbrengen van (intra-uterien) contraceptivum

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
Z30.2

sterilisatie
opname voor onderbinden of doorsnijden van tubae Fallopii of vasa deferentia

Z30.3

opwekken van menstruatie

Z30.4

on
ly

regulering van menstruatie
ter voorkoming van zwangerschap
controle van medicamenteuze anticonceptie

Z30.5

controle van (intra-uterien) contraceptivum

se
s

herhalingsrecept voor anticonceptiepil of andere medicamenteuze-anticonceptie
routine-onderzoek verband houdend met begeleiding van medicamenteuze
anticonceptie

controle, opnieuw inbrengen of verwijderen van (intra-uterien) contraceptivum
overige gespecificeerde vormen van hulpverlening in verband met
anticonceptie

po

Z30.8

spermacontrole na vasectomie

hulpverlening in verband met anticonceptie, niet-gespecificeerd

Z31

hulpverlening in verband met voortplanting
Exclusie: complicaties verband houdend met kunstmatige bevruchting (N98)

Z31.0

salpingoplastiek of vasoplastiek na voorafgaande sterilisatie

Z31.1

kunstmatige inseminatie

Z31.2

in-vitrofertilisatie

io

na

lp

ur

Z30.9

opname voor 'ovumpick-up' of ovumimplantatie
ondersteunde bevruchtingsmethoden, overig

Z31.4

onderzoek en tests verband houdend met voortplanting

uc

at

Z31.3

ed

insufflatie van tubae Fallopii
spermacontrole
Exclusie: spermacontrole na vasectomie (Z30.8)

genetische advisering

Z31.6

voorlichting en advies over voortplanting

Fo
r

Z31.5

Z31.8

overige gespecificeerde hulpverlening in verband met voortplanting

Z31.9

hulpverlening in verband met voortplanting, niet-gespecificeerd

Z32

zwangerschapsonderzoek en -test

Z32.0

zwangerschap, (nog) niet bevestigd

Z32.1

zwangerschap bevestigd

XXI.13

HOOFDSTUK XXI.

Z33

zwangerschap als bijkomstige bevinding
zwangerschap NNO
controle van normale zwangerschap

Z34.0

controle van normale eerste-zwangerschap

Z34.8

controle van andere normale-zwangerschap

Z34.9

controle van normale zwangerschap, niet-gespecificeerd

Z35

controle van zwangerschap met verhoogd risico [high-risk]

Z35.0

controle van zwangerschap met onvruchtbaarheid in anamnese

Z35.1

controle van zwangerschap met abortus in anamnese

se
s

on
ly

Z34

controle van zwangerschap met anderszins-belaste verloskundigeanamnese en voortplantingsanamnese

lp

Z35.2

ur

po

controle van zwangerschap met in voorgeschiedenis:
• mola hydatidosa
• vesiculaire mola
Exclusie: habituele-abortuspatiënt:
• tijdens zwangerschap (O26.2)
• zonder actuele zwangerschap (N96)

controle van zwangerschap met in-anamnese-onvoldoende
prenatale-zorg

at

Z35.3

io

na

controle van zwangerschap met in voorgeschiedenis:
• aandoeningen geclassificeerd onder O10-O92
• geboorte van dood kind
• neonatale dood

uc

zwangerschap:
• verborgen
• verzwegen

Z35.4

controle van zwangerschap bij grande multipariteit

ed

Exclusie:

multipariteit zonder actuele zwangerschap (Z64.1)

controle van oudere primigravida

Z35.6

controle van zeer jonge primigravida

Z35.7

controle van zwangerschap met verhoogd risico door sociale problemen

Z35.8

controle van zwangerschap met overige gespecificeerde vormen van
verhoogd risico

Z35.9

controle van zwangerschap met verhoogd risico, niet-gespecificeerd

Fo
r

Z35.5

XXI.14

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG

prenatale screening
Exclusie:

Z36.0

afwijkende bevindingen bij prenatale screening van moeder (O28)
routine-zwangerschapscontrole (Z34-Z35)

prenatale screening op chromosoomafwijkingen
amniocentese
vlokkentest (vaginaal afgenomen)

on
ly

Z36

prenatale screening op verhoogde alfafoetoproteïne-spiegel

Z36.2

overige vormen van prenatale screening met behulp van amniocentese

Z36.3

prenatale screening op misvormingen met behulp van ultrageluid en andere
fysische-methoden

Z36.4

prenatale screening op foetale groeiachterstand met behulp van ultrageluid
en andere fysische-methoden

Z36.5

prenatale screening op iso-immunisatie

Z36.8

overige gespecificeerde vormen van prenatale screening

lp

screening op hemoglobinopathie

ur

po

se
s

Z36.1

prenatale screening, niet-gespecificeerd

Z37

resultaat van bevalling
Deze categorie is bedoeld voor gebruik als aanvullende codering voor het
aangeven van het resultaat van de bevalling bij de gegevens van de moeder.

Z37.0

enkelvoudige levendgeborene

Z37.1

enkelvoudige doodgeborene

Z37.2

tweeling, beiden levendgeboren

uc

at

io

na

Z36.9

tweeling, één levendgeboren, één doodgeboren

ed

Z37.3

tweeling, beiden doodgeboren

Z37.5

overige meerlinggeboorten, allen levendgeboren

Z37.6

overige meerlinggeboorten, sommigen levendgeboren

Z37.7

overige meerlinggeboorten, allen doodgeboren

Z37.9

resultaat van bevalling, niet-gespecificeerd

Fo
r

Z37.4

enkelvoudige geboorte NNO
meerlinggeboorte NNO

Z38

levendgeboren zuigelingen naar plaats van geboorte

XXI.15

Z38.0

eenling, geboren in kliniek

Z38.1

eenling, geboren buiten kliniek

Z38.2

eenling, plaats van geboorte niet-gespecificeerd
levendgeborene NNO
tweeling, geboren in kliniek

Z38.4

tweeling, geboren buiten kliniek

Z38.5

tweeling, plaats van geboorte niet-gespecificeerd

Z38.6

overige meerlingen, geboren in kliniek

Z38.7

overige meerlingen, geboren buiten kliniek

Z38.8

overige meerlingen, plaats van geboorte niet-gespecificeerd

Z39

zorg en onderzoek post partum

Z39.0

zorg en onderzoek onmiddellijk na bevalling

ur

po

se
s

Z38.3

on
ly

HOOFDSTUK XXI.

zorg voor en onderzoek van zogende moeder

na

Z39.1

lp

zorg en observatie in gevallen zonder complicatie
Exclusie: zorg wegens complicaties post partum - zie Alfabetische lijst

controle van lactatie
Exclusie: lactatiestoornissen (O92)
routine-controle na bevalling

io

Z39.2

uc

at

personen die in contact komen met gezondheidszorg voor
specifieke verrichtingen en andere specifieke zorg
(Z40-Z54)

Fo
r

ed

De categorieën Z40-Z54 zijn bedoeld voor het aangeven van een reden voor zorg. Zij
kunnen gebruikt worden voor patiënten die reeds zijn behandeld voor een ziekte of letsel,
maar die nabehandeling, profylaxe of zorg voor herstel krijgen, of om de behandeling te
consolideren, resttoestanden te behandelen, te verzekeren dat de aandoening niet is
teruggekeerd of om recidief te voorkomen.
Exclusie: follow-up-onderzoek als medische controle na behandeling (Z08-Z09)
Z40

preventieve chirurgie

Z40.0

preventieve chirurgie voor risicofactoren verband houdend met maligne
neoplasmata
opname voor profylactische orgaanverwijdering

Z40.8

overige gespecificeerde preventieve chirurgie

Z40.9

preventieve chirurgie, niet-gespecificeerd

XXI.16

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG

verrichtingen voor andere doeleinden dan herstel van
gezondheidstoestand

Z41.0

haartransplantatie

Z41.1

overige plastische chirurgie voor kosmetisch niet acceptabel uiterlijk

on
ly

Z41

mamma-implantatie
Exclusie: plastische en reconstructieve chirurgie na genezen letsel of
operatie (Z42)
routine-circumcisie en rituele circumcisie

Z41.3

doorboring van oorlel

Z41.8

overige gespecificeerde verrichtingen voor andere doeleinden dan herstel
van gezondheidstoestand

Z41.9

verrichting voor ander doel dan herstel van gezondheidstoestand, nietgespecificeerd

Z42

nabehandeling met plastische chirurgie
Inclusie: herstel van littekenweefsel
plastische en reconstructieve chirurgie na genezen letsel of operatie
Exclusie: plastische chirurgie:
• als behandeling van vers letsel - codeer onder desbetreffend letsel
- zie Alfabetische lijst
• voor kosmetisch-niet-acceptabel uiterlijk (Z41.1)

Z42.0

nabehandeling met plastische chirurgie van hoofd en hals

Z42.1

nabehandeling met plastische chirurgie van mamma

Z42.2

nabehandeling met plastische chirurgie van overige delen van romp

uc

at

io

na

lp

ur

po

se
s

Z41.2

nabehandeling met plastische chirurgie van bovenste extremiteit

Z42.4

nabehandeling met plastische chirurgie van onderste extremiteit

ed

Z42.3

nabehandeling met plastische chirurgie van overige gespecificeerde
lichaamsdelen

Z42.9

nabehandeling met plastische chirurgie, niet-gespecificeerd

Fo
r

Z42.8

XXI.17

HOOFDSTUK XXI.

zorg voor kunstmatige lichaamsopeningen [stomata]
Inclusie:

on
ly

passage van sondes of bougies
sluiten
toilet of reinigen
veranderen
verwijderen van katheter
aanmeten en bijstellen van prothese en andere hulpmiddelen
(Z44-Z46)
aanwezigheid van kunstmatige lichaamsopening, zonder behoefte
aan behandeling (Z93)
complicaties van uitwendig stoma (J95.0, K91.4, N99.5)

Exclusie:

se
s

Z43

zorg voor tracheostoma

Z43.1

zorg voor gastrostoma

Z43.2

zorg voor ileostoma

Z43.3

zorg voor colostoma

Z43.4

zorg voor overige kunstmatige lichaamsopeningen van tractus digestivus

Z43.5

zorg voor cystostoma

Z43.6

zorg voor overige kunstmatige lichaamsopeningen van urinewegen

na

lp

ur

po

Z43.0

io

nefrostoma
ureterostoma
urethrostoma

zorg voor kunstmatige vagina

Z43.8

zorg voor overige gespecificeerde kunstmatige lichaamsopeningen

Z43.9

zorg voor niet-gespecificeerde kunstmatige lichaamsopening

Z44

aanmeten en bijstellen van uitwendige prothese

uc

at

Z43.7

ed

Exclusie:

aanwezigheid van prothese (Z97)

aanmeten en bijstellen van kunstarm (totale)(partiële)

Z44.1

aanmeten en bijstellen van kunstbeen (totaal)(partieel)

Z44.2

aanmeten en bijstellen van kunstoog

Fo
r

Z44.0

Exclusie:

mechanische complicatie van oogprothese (T85.3)

Z44.3

aanmeten en bijstellen van uitwendige mammaprothese

Z44.8

aanmeten en bijstellen van overige gespecificeerde uitwendige prothesen

Z44.9

aanmeten en bijstellen van niet-gespecificeerde uitwendige prothese

XXI.18

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG

bijstellen van en begeleiden bij geïmplanteerd hulpmiddel
Exclusie:

Z45.0

aanwezigheid van prothese en andere hulpmiddelen (Z95-Z97)
slecht functioneren of overige complicaties van hulpmiddel - zie
Alfabetische lijst

bijstellen van en begeleiden bij cardiale hulpmiddelen
controle en testen van cardiale hulpmiddelen

on
ly

Z45

bijstellen van en begeleiden bij infusiepomp

Z45.2

bijstellen van en begeleiden bij vaatcanule

Z45.3

bijstellen van en begeleiden bij geïmplanteerd hulpmiddel voor gehoor

se
s

Z45.1

beengeleidingshulpmiddel
cochleair hulpmiddel

bijstellen van en begeleiden bij overige gespecificeerde geïmplanteerde
hulpmiddelen

Z45.9

bijstellen van en begeleiden bij niet-gespecificeerd geïmplanteerd hulpmiddel

Z46

aanmeten en bijstellen van overige hulpmiddelen

lp

aanwezigheid van prothese en andere hulpmiddelen (Z95-Z97)
afgifte van herhalingsrecept zonder meer (Z76.0)
slecht functioneren of overige complicaties van hulpmiddel - zie
Alfabetische lijst

na

Exclusie:

ur

po

Z45.8

aanmeten en bijstellen van bril en contactlenzen

Z46.1

aanmeten en bijstellen van gehoorapparaat

Z46.2

aanmeten en bijstellen van overige hulpmiddelen verband houdend met
zenuwstelsel en zintuigen

uc

at

io

Z46.0

aanmeten en bijstellen van gebitsprothese

Z46.4

aanmeten en bijstellen van orthodontisch hulpmiddel

ed

Z46.3

Fo
r

Z46.5

aanmeten en bijstellen van ileostoma en gastro-intestinale hulpmiddelen,
andere

Z46.6

aanmeten en bijstellen van hulpmiddel voor urinewegen

Z46.7

aanmeten en bijstellen van orthopedische hulpmiddel
orthopedische:
• beugel
• corset
• gipsverband
• schoenen

XXI.19

HOOFDSTUK XXI.
Z46.8

aanmeten en bijstellen van overige gespecificeerde hulpmiddelen
rolstoel
aanmeten en bijstellen van niet-gespecificeerd hulpmiddel

Z47

overige orthopedische-nabehandeling
Exclusie: complicatie van inwendige orthopedische-hulpmiddelen,
implantaten en transplantaten (T84)
follow-up-onderzoek na behandeling van fractuur (Z09.4)
zorg met gebruikmaking van revalidatiebehandeling (Z50)

Z47.0

nabehandeling met verwijderen van botplaat en ander fixatiemateriaal, intern

se
s

on
ly

Z46.9

overige gespecificeerde orthopedische nabehandeling

ur

Z47.8

po

verwijderen van:
• pennen
• platen
• schroeven
• staven
Exclusie: verwijderen van uitwendig fixatiemateriaal (Z47.8)

lp

veranderen, controleren of verwijderen van:
• gipsverband
• uitwendig fixatie- of tractiemateriaal

orthopedische nabehandeling, niet-gespecificeerd

Z48

overige chirurgisch-nabehandeling
aanmeten en bijstellen van prothese en andere hulpmiddelen
(Z44-Z46)
follow-up-onderzoek na:
• behandeling van fractuur (Z09.4)
• chirurgie (Z09.0)
orthopedische nabehandeling (Z47)
zorg voor kunstmatige lichaamsopeningen (Z43)

uc

at

io

Exclusie:

na

Z47.9

Z48.0

zorg voor chirurgische hechtingen en verbanden

ed

verbandwisseling
verwijderen van hechtingen

Fo
r

Z48.8

overige gespecificeerde vormen van chirurgische nabehandeling

Z48.9

chirurgische nabehandeling, niet-gespecificeerd

Z49

zorg bij dialyse

Z49.0

XXI.20

Inclusie:
Exclusie:

voorbereiding tot en behandeling met dialyse
afhankelijkheid van hemodialyse (Z99.2)

zorg ter voorbereiding van dialyse

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
Z49.1

extracorporale dialyse
dialyse (nier) NNO

Z49.2

overige dialyse

zorg met gebruikmaking van revalidatiebehandeling
Exclusie:

voorlichting en advies (Z70-Z71)

Z50.0

hartrevalidatie

Z50.1

overige vormen van fysische therapie
therapeutische oefeningen en hersteloefeningen

se
s

Z50

on
ly

peritoneale dialyse

revalidatie voor alcoholverslaafden

Z50.3

revalidatie voor drugs- en geneesmiddelenverslaafden

Z50.4

psychotherapie, niet elders geclassificeerd

Z50.5

logopedie

Z50.6

orthoptische training

Z50.7

bezigheidstherapie en op arbeidsproces gerichte revalidatie, niet elders
geclassificeerd

Z50.8

zorg met gebruikmaking van overige gespecificeerde
revalidatiebehandeling

io

na

lp

ur

po

Z50.2

Z50.9

at

ontwenning bij tabaksgebruik
training in algemene dagelijkse levensverrichtingen [ADL] NEC
zorg met gebruikmaking van revalidatiebehandeling, niet-gespecificeerd

Z51

uc

revalidatie NNO

overige medische-zorg

ed

Exclusie:

follow-up-onderzoek na behandeling (Z08-Z09)

radiotherapeutische zitting

Z51.1

chemotherapeutische zitting voor neoplasma

Fo
r

Z51.0

Z51.2

Z51.3

overige chemotherapie
onderhoudschemotherapie NNO
Exclusie: anti-infectieuze chemotherapie, profylactisch, voor
immunisatiedoeleinden (Z23-Z27, Z29)
bloedtransfusie (zonder vermelding van diagnose)

XXI.21

HOOFDSTUK XXI.
zorg ter voorbereiding van daaropvolgende behandeling, niet elders
geclassificeerd
Exclusie:

zorg ter voorbereiding van dialyse (Z49.0)

Z51.5

palliatieve zorg

Z51.6

desensibiliseren voor allergenen

Z51.8

overige gespecificeerde medische zorg
Exclusie:

vervangende zorg tijdens vakantie van verzorger (Z75.5)

medische zorg, niet-gespecificeerd

Z52

orgaan- en weefseldonoren
Exclusie:

se
s

Z51.9

onderzoek van potentiële donor (Z00.5)

bloeddonor
Inclusie:

po

Z52.0

on
ly

Z51.4

bloedbestanddelen zoals lymfocyten, trombocyten of stamcellen

huiddonor

Z52.2

botdonor

Z52.3

beenmergdonor

Z52.4

nierdonor

Z52.5

corneadonor

Z52.6

leverdonor

Z52.7

hartdonor

Z52.8

donor van overige gespecificeerde organen en weefsels

uc

at

io

na

lp

ur

Z52.1

Z52.9

donor van niet-gespecificeerd orgaan of weefsel

ed

donor NNO

Z53

personen die in contact komen met gezondheidszorg voor specifieke
verrichtingen die niet werden uitgevoerd

Fo
r

Exclusie:

immunisatie niet uitgevoerd (Z28)

Z53.0

verrichting niet uitgevoerd wegens contra-indicatie

Z53.1

verrichting niet uitgevoerd wegens beslissing van patiënt om geloofsredenen
of sociale druk

Z53.2

verrichting niet uitgevoerd wegens beslissing van patiënt om overige en nietgespecificeerde redenen

Z53.8

verrichting niet uitgevoerd om overige gespecificeerde redenen

XXI.22

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
verrichting niet uitgevoerd, reden niet-gespecificeerd

Z54

reconvalescentie

Z54.0

reconvalescentie na chirurgie

Z54.1

reconvalescentie na radiotherapie

Z54.2

reconvalescentie na chemotherapie

Z54.3

reconvalescentie na psychotherapie

Z54.4

reconvalescentie na behandeling van fractuur

Z54.7

reconvalescentie na gecombineerde behandeling

se
s

on
ly

Z53.9

po

reconvalescentie na elke combinatie van behandelingen geclassificeerd onder Z54.0Z54.4
reconvalescentie na overige gespecificeerde behandelingen

Z54.9

reconvalescentie na niet-gespecificeerde behandeling

ur

Z54.8

na

lp

personen met potentiële gezondheidsrisico's verband
houdend met socio-economische en psychosociale
omstandigheden
(Z55-Z65)
problemen verband houdend met onderwijs en alfabetisme
analfabetisme en laag niveau van alfabetisme

uc

Z55.0

stoornissen in psychische ontwikkeling (F80-F89)

at

Exclusie:

io

Z55

scholing niet beschikbaar en niet verkrijgbaar

Z55.2

zakken voor examens

ed

Z55.1

achterblijven op school

Z55.4

aanpassingsproblemen op school en onenigheid met onderwijzers en
klasgenoten

Fo
r

Z55.3

Z55.8

Z55.9

overige gespecificeerde problemen verband houdend met onderwijs en
alfabetisme
inadequaat onderwijs
probleem verband houdend met onderwijs en alfabetisme, nietgespecificeerd
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problemen verband houdend met werk en werkloosheid
beroepsmatige blootstelling aan risicofactoren (Z57)
problemen verband houdend met behuizing en economische
omstandigheden (Z59)

Z56.0

werkloosheid, niet-gespecificeerd

Z56.1

veranderen van werk

Z56.2

dreiging van verlies van werk

Z56.3

stress door werkindeling

on
ly

Exclusie:

stress door dienstrooster
onenigheid met superieuren en collega's

Z56.5

onaangenaam werk

po

Z56.4

se
s

Z56

moeilijke arbeidsomstandigheden

overige lichamelijke en psychische spanning verband houdend met werk

Z56.7

overige en niet-gespecificeerde problemen verband houdend met werk

Z57

beroepsmatige blootstelling aan risicofactoren

Z57.0

beroepsmatige blootstelling aan lawaai

Z57.1

beroepsmatige blootstelling aan straling

Z57.2

beroepsmatige blootstelling aan stof

Z57.3

beroepsmatige blootstelling aan overige luchtverontreiniging

Z57.4

beroepsmatige blootstelling aan toxische agentia in landbouw

uc

at

io

na

lp

ur

Z56.6

vaste stoffen, vloeistoffen, gassen of dampen

beroepsmatige blootstelling aan toxische agentia in overige bedrijfstakken

ed

Z57.5

vaste stoffen, vloeistoffen, gassen of dampen

beroepsmatige blootstelling aan extreme temperaturen

Z57.7

beroepsmatige blootstelling aan trilling

Z57.8

beroepsmatige blootstelling aan overige gespecificeerde risicofactoren

Z57.9

beroepsmatige blootstelling aan niet-gespecificeerde risicofactor

Z58

problemen verband houdend met fysieke omgeving
Exclusie: beroepsmatige blootstelling (Z57)

Z58.0

blootstelling aan lawaai

Fo
r

Z57.6

XXI.24
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blootstelling aan luchtvervuiling
Exclusie:

tabaksrook (Z58.7)

blootstelling aan watervervuiling

Z58.3

blootstelling aan bodemvervuiling

Z58.4

blootstelling aan straling

Z58.5

blootstelling aan overige vormen van vervuiling

Z58.6

inadequate drinkwatervoorziening
Exclusie:

Z58.7

se
s

Z58.2

on
ly

Z58.1

gevolgen van dorst (T73.1)

blootstelling aan tabaksrook

ur

po

passief roken
Exclusie: persoonlijke anamnese met misbruik van psychoactieve stoffen (Z86.4)
psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van
tabak (F17)
tabaksgebruik (Z72.0)
overige gespecificeerde problemen verband houdend met fysieke omgeving

Z58.9

probleem verband houdend met fysieke omgeving, niet-gespecificeerd

Z59

problemen verband houdend met behuizing en economische
omstandigheden
Exclusie:

na

lp

Z58.8

inadequate drinkwatervoorziening (Z58.6)

dakloosheid

Z59.1

inadequate behuizing

at

io

Z59.0

ed

uc

onbevredigende omgeving
ontbreken van verwarming
ruimtegebrek
technische gebreken in huis die adequate zorg onmogelijk maken
Exclusie: problemen verband houdend met fysieke omgeving (Z58)

onenigheid met buren, huurders en verhuurder

Z59.3

problemen verband houdend met wonen in internaat

Fo
r

Z59.2

Z59.4

Z59.5

kostschoolleerling
Exclusie: opvoeding in instelling (Z62.2)
ontbreken van adequaat voedsel
Exclusie:

gevolgen van honger (T73.0)
ondervoeding (E40-E46)
slechte voedings- en eetgewoonten (Z72.4)

extreme armoede
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laag inkomen

Z59.7

ontoereikende sociale-verzekering en welzijnsvoorzieningen

Z59.8

overige gespecificeerde problemen verband houdend met behuizing en
economische omstandigheden

on
ly

Z59.6

afgelegen verblijfplaats
problemen met schuldeisers
uitsluiting of terugvordering van lening

probleem verband houdend met behuizing en economische omstandigheden,
niet-gespecificeerd

Z60

problemen verband houdend met sociale omgeving

Z60.0

problemen met aanpassing aan overgang in levenscyclus

se
s

Z59.9

atypische ouderschapssituatie

ur

Z60.1

po

aanpassing aan pensionering
empty-nest-syndrome

lp

problemen verband houdend met een ouderschapssituatie (opvoeden van kinderen)
als alleenstaande ouder of andere situaties dan die van twee biologische-ouders die
samenleven.
alleenwonend

Z60.3

culturele aanpassingsmoeilijkheden

na

Z60.2

bij migratie

sociale uitsluiting en uitstoting

io

Z60.4

uc

at

uitsluiting en uitstoting op basis van persoonlijke kenmerken, zoals ongewoon
uiterlijk, ziekte of gedrag.
Exclusie: doelwit van negatieve discriminatie, zoals om raciale of religieuze
redenen (Z60.5)
Z60.5

doelwit van negatieve discriminatie en vervolging

ed

vervolging of discriminatie, vermeend of reëel, meer op basis van het behoren tot een
groep (bepaald door huidskleur, religie, etnische oorsprong, etc.) dan op grond van
persoonlijke kenmerken.
Exclusie: sociale uitsluiting en uitstoting (Z60.4)

overige gespecificeerde problemen verband houdend met sociale
omgeving

Z60.9

probleem verband houdend met sociale omgeving, niet-gespecificeerd

Z61

problemen verband houdend met negatieve levenservaringen in kindertijd

Fo
r

Z60.8

Exclusie:

XXI.26

mishandelingssyndromen (T74.-)
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Z61.0

verlies van liefdevolle relatie in kindertijd

Z61.1

uithuisplaatsing in kindertijd

on
ly

verlies van een emotioneel hechte relatie, zoals met een ouder, een broer of zuster,
een zeer speciale vriend of een geliefd huisdier, door dood of permanent vertrek of
door uitstoting.

plaatsing in een pleeggezin of een kliniek of andere instelling, met als gevolg
psychosociale spanning, of gedwongen deelname aan een activiteit ver van huis voor
langere tijd.
Z61.2

veranderd patroon van gezinsverhoudingen in kindertijd

Z61.3

se
s

komst van een nieuwe persoon in een gezin leidend tot nadelige veranderingen in de
relaties van het kind. Dit kan inhouden een nieuw huwelijk van een van de ouders of
de geboorte van een broertje of zusje.
gebeurtenissen leidend tot verlies van gevoel van eigenwaarde in kindertijd

problemen verband houdend met vermeend seksueel misbruik van kind door
iemand binnen naaste kring van verwanten

lp

Z61.4

ur

po

gebeurtenissen leidend tot een negatieve zelfwaardering bij het kind, zoals falen in
taken met grote persoonlijke-inzet; ontdekken of openbaar maken van een
beschamende of stigmatiserende persoonlijke-gebeurtenis of familiegebeurtenis; en
andere vernederende-ervaringen.

problemen verband houdend met vermeend seksueel misbruik van kind door
iemand buiten naaste kring van verwanten

io

Z61.5

na

problemen verband houdend met enige vorm van fysiek contact of ontbloting tussen
een volwassen gezinslid en het kind dat geleid heeft tot seksuele opwinding,
ongeacht het feit of het kind de seksuele handelingen vrijwillig onderging of niet (b.
v. elk genitaal contact, manipulatie of doelbewust tonen van borsten of genitalia).

uc

at

problemen verband houdend met contact of poging tot contact met de borsten of
genitalia van het kind of van de andere persoon, exhibitionisme in nauwe
confrontatie of poging tot ontkleden of verleiden van het kind door een wezenlijk
oudere persoon van buiten het gezin waartoe het kind behoort, hetzij op grond van de
positie of status van deze persoon of tegen de wil van het kind.

problemen verband houdend met vermeende fysieke mishandeling van kind

Fo
r

ed

Z61.6

Z61.7

problemen verband houdend met gebeurtenissen waarbij het kind in het verleden
door een volwassene uit het huisgezin werd verwond in een mate die medisch van
belang is (b.v. fracturen, duidelijke kneuzingen) of die gepaard gingen met
abnormale vormen van geweld (b.v. het kind slaan met harde of scherpe voorwerpen,
het toebrengen van brandwonden of vastbinden van het kind).

persoonlijke beangstigende ervaring in kindertijd
ervaringen die een bedreiging inhouden voor de toekomst van het kind, zoals
ontvoering, levensbedreigende natuurrampen, letsel met gevaar voor het zelfbeeld of
de veiligheid, of het getuige zijn van een ernstig ongeval van een geliefd persoon.

Z61.8

overige gespecificeerde negatieve levenservaringen in kindertijd

Z61.9

negatieve levenservaring in kindertijd, niet-gespecificeerd

XXI.27

HOOFDSTUK XXI.

Z62

overige problemen verband houdend met opvoeding
Exclusie:

Z62.0

mishandelingssyndromen (T74.-)

inadequaat ouderlijk toezicht en leiding

Z62.1

on
ly

onwetendheid van de ouders van wat het kind doet of waar het is; onvoldoende
toezicht; ontbreken van bezorgdheid of ontbreken van pogingen tot interventie
wanneer het kind in riskante situaties is.
overbezorgdheid van ouders

Z62.2

se
s

opvoedingspatroon leidend tot infantilisatie en onmogelijkheid tot ontwikkeling van
onafhankelijk gedrag.
opvoeding in instelling

vijandigheid naar en tot zondebok maken van kind

ur

Z62.3

po

pleegzorg voor groepen waarbij de ouderlijke verantwoordelijkheden grotendeels
zijn overgenomen door een of andere instelling (zoals een weeshuis of kindertehuis)
of door therapeutische zorg gedurende een langere periode waarin het kind verblijft
in een kliniek, herstellingsoord of dergelijke, zonder dat tenminste één van de ouders
bij het kind leeft.

emotionele verwaarlozing van kind

na

Z62.4

lp

negatief ouderlijk gedrag specifiek gericht op het kind als individu, gedurende
langere tijd aanhoudend en van invloed op verschillende aspecten van het gedrag van
het kind (b.v. het als vanzelfsprekend beschuldigen van het kind van elk probleem in
het gezin of het toekennen van negatieve eigenschappen aan het kind).

overige problemen verband houdend met verwaarlozing tijdens opvoeding

at

Z62.5

io

ouders die op smalende of gevoelloze wijze spreken tot het kind. Ontbreken van
belangstelling voor het kind, van medeleven met de moeilijkheden van het kind en
van lof en aanmoediging. Ergernis over angstig gedrag en afwezigheid van
voldoende fysieke troost en emotionele warmte.

uc

gebrek aan leer- en speelervaring
Z62.6

misplaatste ouderlijke-druk en andere abnormale-vormen van opvoeding

ed

ouders die het kind dwingen afwijkend te zijn van de plaatselijke norm, hetzij qua
sexe (b.v. het kleden van een jongen in meisjeskleding), hetzij qua leeftijd (b.v. een
kind dwingen verantwoordelijkheden op zich te nemen die niet passen bij de leeftijd)
of anderszins onaangepast (b.v. het kind dwingen deel te nemen aan activiteiten die
het niet wil of die te moeilijk zijn).

overige gespecificeerde problemen verband houdend met opvoeding

Z62.9

probleem verband houdend met opvoeding, niet-gespecificeerd

Z63

overige problemen verband houdend met naaste kring van verwanten,
inclusief gezinsomstandigheden

Fo
r

Z62.8

Exclusie:
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problemen verband houdend met:
• negatieve levenservaringen in kindertijd (Z61)
• opvoeding (Z62)
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Z63.0

problemen in verhouding met echtgeno(o)t(e) of partner

problemen in verhouding met ouders en schoonouders

Z63.2

inadequate gezinsondersteuning

Z63.3

afwezigheid van gezinslid

Z63.4

verdwijning en dood van gezinslid

se
s

Z63.1

veronderstelde dood van gezinslid
Z63.5

on
ly

onenigheid tussen partners leidend tot ernstig of langdurig verlies van controle, tot
veralgemening van vijandige of kritische gevoelens of tot een aanhoudende sfeer van
ernstig onderling geweld (slaan).

verscheuring van gezin door scheiding en echtscheiding

po

vervreemding

afhankelijk familielid met behoefte aan zorg thuis

Z63.7

overige levensgebeurtenissen die spanning veroorzaken, met invloed op
familie en huisgezin

ur

Z63.6

Z63.8

na

lp

geïsoleerd gezin
gezondheidsproblemen binnen gezin
(normale) bezorgdheid omtrent zieke in gezin
ziek of gestoord gezinslid

overige gespecificeerde problemen verband houdend met naaste kring van
verwanten

problemen verband houdend met bepaalde psychosociale
omstandigheden

ed

Z64

probleem verband houdend met naaste kring van verwanten, nietgespecificeerd

uc

Z63.9

at

io

hoog oplopende emotionaliteit binnen gezin
inadequate of verstoorde communicatie binnen gezin
onenigheid binnen gezin NNO

Z64.0

problemen verband houdend met ongewenste zwangerschap

Fo
r

Exclusie:

Z64.1

Z64.2

problemen verband houdend met multipariteit
Exclusie:

controle van zwangerschap bij grande multipariteit (Z35.4)

zoeken en aanvaarden van fysische en chemische interventies en
interventies op het gebied van voeding, waarvan bekend is dat deze
gevaarlijk of schadelijk zijn
Exclusie:

Z64.3

controle van zwangerschap met verhoogd risico door sociale problemen
(Z35.7)

afhankelijkheid van stoffen - zie Alfabetische lijst

zoeken en aanvaarden van gedragsinterventies en psychologische
interventies, waarvan bekend is dat deze gevaarlijk of schadelijk zijn
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Z64.4

onenigheid met begeleiders, adviseurs (counsellors)
onenigheid met:
• maatschappelijk werker
• reclasseringsambtenaar

problemen verband houdend met overige psychosociale omstandigheden
Exclusie: vers letsel - zie Alfabetische lijst

Z65.0

veroordeling in civiele en strafrechtelijke zaak zonder gevangenzetting

Z65.1

gevangenzetting en andere vormen van opsluiting

Z65.2

problemen verband houdend met vrijlating uit gevangenis

Z65.3

problemen verband houdend met overige juridische omstandigheden

Z65.4

se
s

slachtoffer van misdaad en terrorisme

lp

slachtoffer van marteling
Z65.5

po

ur

arrestatie
gerechtelijke vervolging
kindervoogdij of ondersteuningszaken
procederen

on
ly

Z65

blootstelling aan ramp, oorlog en andere vijandelijkheden
doelwit van negatieve discriminatie en vervolging (Z60.5)

na

Exclusie:

overige gespecificeerde problemen verband houdend met psychosociale
omstandigheden

Z65.9

probleem verband houdend met niet-gespecificeerde psychosociale
omstandigheden

at

io

Z65.8

ed

uc

personen die in contact komen met gezondheidszorg
wegens overige omstandigheden
(Z70-Z76)
Z70

voorlichting en advies verband houdend met seksuele attitude, gedrag en
oriëntatie

Fo
r

Exclusie:

Z70.0

XXI.30

voorlichting en advies verband houdend met anticonceptie en
voortplanting (Z30-Z31)

voorlichting en advies verband houdend met seksuele attitude
persoon met zorgen over belemmeringen, verlegenheid of andere negatieve-reactie
op seksuele aangelegenheden

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
voorlichting en advies verband houdend met seksueel gedrag en oriëntatie
van patiënt
patiënt met zorgen over:
• frigiditeit
• impotentie
• promiscuïteit
• seksuele oriëntatie
Z70.2

on
ly

Z70.1

voorlichting en advies verband houdend met seksueel gedrag en oriëntatie
van derden

se
s

advies, gezocht in verband met seksueel gedrag en oriëntatie van:
• echtgeno(o)t(e)
• kind
• partner

voorlichting en advies verband houdend met combinatie van zorgen over
seksuele attitude, gedrag en oriëntatie

Z70.8

overige gespecificeerde seksuele voorlichting en advies

po

Z70.3

ur

seksuele opvoeding

seksuele voorlichting en advies, niet-gespecificeerd

Z71

personen die in contact komen met gezondheidszorg voor overige
voorlichting en advies en medische advisering, niet elders geclassificeerd

Z71.0

na

seksuele voorlichting en advies (Z70)
voorlichting en advies verband houdend met anticonceptie en
voortplanting (Z30-Z31)

io

Exclusie:

lp

Z70.9

persoon die raad vraagt ten behoeve van een ander

persoon met angst voor kwaal, bij wie geen diagnose is gesteld

uc

Z71.1

at

advies of behandeling ten behoeve van niet-aanwezige derde
Exclusie: (normale) bezorgdheid omtrent zieke in gezin (Z63.7)

ed

gevreesde aandoening niet aangetoond
probleem is normale situatie
worried well
Exclusie: medische observatie en evaluatie in verband met verdenking op ziekten
en aandoeningen (Z03)

Fo
r

Z71.2
Z71.3

persoon die uitleg vraagt over onderzoeksbevindingen
voorlichting, advies en controle in verband met dieet
voorlichting, advies en controle in verband met dieet (voor):
• NNO
• colitis
• diabetes mellitus
• gastritis
• hypercholesterolemie
• vetzucht
• voedselallergieën of -intolerantie
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voorlichting, advies en controle wegens alcoholmisbruik
Exclusie:
Z71.5

voorlichting, advies en controle wegens drugs- en geneesmiddelenmisbruik
Exclusie:

Z71.6

revalidatieprocedures voor alcoholverslaafden (Z50.2)

revalidatieprocedures voor drugs- en geneesmiddelenverslaafden
(Z50.3)

voorlichting en advies wegens tabaksmisbruik
Exclusie:

revalidatieprocedures bij tabaksmisbruik (Z50.8)

on
ly

Z71.4

voorlichting en advies in verband met humaan immunodeficiëntievirus [HIV]

Z71.8

overige gespecificeerde voorlichting en advies

se
s

Z71.7

voorlichting en advies in verband met bloedverwantschap
Z71.9

voorlichting en advies, niet-gespecificeerd

po

medisch advies NNO

problemen verband houdend met levensstijl
Exclusie: problemen verband houdend met:
• moeite om leven in te richten (Z73)
• socio-economische en psychosociale omstandigheden (Z55-Z65)

Z72.0

tabaksgebruik

alcoholgebruik
Exclusie:

Z72.2

afhankelijkheid van alcohol (F10.2)

geneesmiddel- en druggebruik

afhankelijkheid van drugs (F11-F16, F19.- met gemeenschappelijk
vierde-teken .2)
misbruik van stoffen die geen afhankelijkheid veroorzaken (F55)

uc

at

Exclusie:

io

Z72.1

afhankelijkheid van tabak (F17.2)

na

Exclusie:

lp

ur

Z72

gebrek aan lichaamsbeweging

Z72.4

slechte voedings- en eetgewoonten

ed

Z72.3

Fo
r

Exclusie:

eetgedragsstoornissen van zuigelingenleeftijd of kindertijd (F98.2F98.3)
eetstoornissen (F50.-)
ondervoeding en overige voedingsdeficiënties (E40-E64)
ontbreken van adequaat voedsel (Z59.4)

Z72.5

seksueel gedrag met verhoogd risico

Z72.6

gokken en wedden
Exclusie:

Z72.8

dwangmatig of pathologisch gokken (F63.0)

overige gespecificeerde problemen verband houdend met levensstijl
zelfverminkend gedrag
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Z72.9

probleem verband houdend met levensstijl, niet-gespecificeerd

Z73

problemen verband houdend met moeite om leven in te richten

Z73.0

problemen verband houdend met socio-economische en
psychosociale omstandigheden (Z55-Z65)

on
ly

Exclusie:
burn-out

toestand van vitale uitputting
Z73.1

accentuering van persoonlijkheidstrekken

Z73.2

ontbreken van ontspanning en vrije tijd

Z73.3

stress, niet elders geclassificeerd

se
s

type A-gedragspatroon (gekenmerkt door ongebreidelde ambitie, hoge
prestatiedrang, ongeduld, competitiedrang en gehaastheid)

po

fysieke en psychische spanning NNO
Exclusie: verband houdend met werk of werkloosheid (Z56)

inadequate sociale vaardigheden, niet elders geclassificeerd

Z73.5

sociale rolconflict, niet elders geclassificeerd

Z73.6

inperking van activiteiten door beperkingen
afhankelijkheid van zorgverlener (Z74)

na

Exclusie:

lp

ur

Z73.4

overige gespecificeerde problemen verband houdend met moeite om leven in
te richten

Z73.9

probleem verband houdend met moeite om leven in te richten, nietgespecificeerd

Z74

problemen verband houdend met afhankelijkheid van zorgverlener
Exclusie: afhankelijkheid van apparatuur of hulpmiddelen NEC (Z99)

uc

at

io

Z73.8

behoefte aan hulp door verminderde mobiliteit

Z74.1

behoefte aan hulp bij persoonlijke verzorging

Z74.2

behoefte aan hulp thuis terwijl geen ander lid van huishouden in staat is zorg
te verlenen

Fo
r

ed

Z74.0

Z74.3

behoefte aan voortdurend toezicht

Z74.8

overige gespecificeerde problemen verband houdend met afhankelijkheid
van zorgverlener

Z74.9

probleem verband houdend met afhankelijkheid van zorgverlener, nietgespecificeerd
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Z75

problemen verband houdend met medische voorzieningen en andere
vormen van gezondheidszorg

Z75.0

medische zorg thuis niet beschikbaar
geen ander lid van huishouden in staat zorg te verlenen (Z74.2)

on
ly

Exclusie:
Z75.1

persoon in afwachting van toelating tot adequate voorziening elders

Z75.2

overige wachttijd voor onderzoek en behandeling

Z75.3

gezondheidsvoorzieningen niet beschikbaar of toegankelijk
bed niet beschikbaar (Z75.1)

se
s

Exclusie:
Z75.4

andere hulpverlenende-instanties niet beschikbaar of toegankelijk

Z75.5

vervangende zorg tijdens vakantie van verzorger

po

leveren van gezondheidszorgvoorzieningen aan een persoon die gewoonlijk thuis
verzorgd wordt, teneinde familieleden in staat te stellen vakantie te nemen.
tijdelijk ontlastende zorg
overige gespecificeerde problemen verband houdend met medische
voorzieningen en andere vormen van gezondheidszorg

Z75.9

niet-gespecificeerd probleem verband houdend met medische voorzieningen
en andere vormen van gezondheidszorg

Z76

personen die in contact komen met gezondheidszorg in overige
omstandigheden

Z76.0

afgifte van herhalingsrecept

io

na

lp

ur

Z75.8

uc

at

afgifte van herhalingsrecept voor:
• bril
• geneesmiddelen
• hulpmiddelen
Exclusie: afgifte van medische verklaring (Z02.7)
herhalingsrecept voor anticonceptiepil (Z30.4)

gezondheidszorgtoezicht op en gezondheidszorg voor vondeling

Z76.2

gezondheidszorgtoezicht op en gezondheidszorg voor andere gezonde
zuigeling en kind

Fo
r

ed

Z76.1

Z76.3

XXI.34

medische of verpleegkundige zorg voor of toezicht op gezonde zuigeling en kind
onder omstandigheden zoals:
• socio-economische omstandigheden thuis die nadelig zijn
• in afwachting van adoptie of plaatsing in pleeggezin
• ziekte van moeder
• kindertal thuis maakt normale zorg onmogelijk of beïnvloedt deze ongunstig
gezonde persoon die zieke begeleidt

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
overige gasten opgenomen in gezondheidszorgvoorzieningen
Exclusie:
Z76.5

dakloosheid (Z59.0)

simulant [bewuste simulatie]
persoon die ziekte voorwendt (met duidelijke motivatie)
Exclusie: medical shopping (F68.1)
nagebootste stoornis (F68.1)

on
ly

Z76.4

personen die in contact komen met gezondheidszorg in overige
gespecificeerde omstandigheden

Z76.9

persoon die in contact komt met gezondheidszorg in niet-gespecificeerde
omstandigheden

se
s

Z76.8

lp

familieanamnese of persoonlijke anamnese is reden voor specifieke screening
of overig onderzoek (Z00-Z13)
follow-up-onderzoek (Z08-Z09)
medische nabehandeling en reconvalescentie (Z42-Z51, Z54)
mogelijkheid van beschadiging van foetus is reden voor observatie of actie
tijdens zwangerschap (O35)

na

Exclusie:

ur

po

personen met potentiële gezondheidsrisico's verband
houdend met familieanamnese en persoonlijke anamnese
en bepaalde omstandigheden die de gezondheidstoestand
beïnvloeden
(Z80-Z99)

familieanamnese met maligne neoplasma

Z80.0

familieanamnese met maligne neoplasma van spijsverteringsorganen

at

io

Z80

aandoeningen geclassificeerd onder C15-C26
familieanamnese met maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

uc

Z80.1

aandoeningen geclassificeerd onder C33-C34

familieanamnese met maligne neoplasma van overige respiratoire- en
intrathoracale-organen

ed

Z80.2

aandoeningen geclassificeerd onder C30-C32, C37-C39

Fo
r

Z80.3

Z80.4

Z80.5

familieanamnese met maligne neoplasma van mamma
aandoeningen geclassificeerd onder C50.familieanamnese met maligne neoplasma van geslachtsorganen
aandoeningen geclassificeerd onder C51-C63
familieanamnese met maligne neoplasma van nier en urinewegen
aandoeningen geclassificeerd onder C64-C68

XXI.35

HOOFDSTUK XXI.
Z80.6

familieanamnese met leukemie
aandoeningen geclassificeerd onder C91-C95
familieanamnese met overige maligne neoplasmata van lymfoïde,
hematopoëtische en verwante weefsels
aandoeningen geclassificeerd onder C81.--C90, C96.-

Z80.8

on
ly

Z80.7

familieanamnese met maligne neoplasma van overige gespecificeerde
organen of systemen
aandoeningen geclassificeerd onder C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97
familieanamnese met maligne neoplasma, niet-gespecificeerd

se
s

Z80.9

aandoeningen geclassificeerd onder C80.-

familieanamnese met psychische stoornissen en gedragsstoornissen

Z81.0

familieanamnese met zwakzinnigheid

po

Z81

aandoeningen geclassificeerd onder F70-F79
familieanamnese met alcoholmisbruik

ur

Z81.1

aandoeningen geclassificeerd onder F10

familieanamnese met tabaksmisbruik

lp

Z81.2

aandoeningen geclassificeerd onder F17

familieanamnese met misbruik van overige psychoactieve stoffen

na

Z81.3

aandoeningen geclassificeerd onder F11-F16, F18-F19
Z81.4

familieanamnese met misbruik van overige stoffen

familieanamnese met overige psychische stoornissen en gedragsstoornissen

at

Z81.8

io

aandoeningen geclassificeerd onder F55

aandoeningen geclassificeerd elders onder F00-F99

familieanamnese met bepaalde beperkingen en chronische ziekten die tot
beperkingen leiden

uc

Z82

familieanamnese met epilepsie en overige ziekten van zenuwstelsel

ed

Z82.0

aandoeningen geclassificeerd onder G00-G99

Fo
r

Z82.1

Z82.2

Z82.3

familieanamnese met blindheid en verlies van gezichtsvermogen
aandoeningen geclassificeerd onder H54
familieanamnese met doofheid en gehoorverlies
aandoeningen geclassificeerd onder H90-H91
familieanamnese met beroerte
aandoeningen geclassificeerd onder I60-I64

Z82.4

familieanamnese met ischemische hartziekte en overige ziekten van
hartvaatstelsel
aandoeningen geclassificeerd onder I00-I52, I65-I99

XXI.36
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Z82.5

familieanamnese met astma en overige chronische ziekten van onderste
luchtwegen
aandoeningen geclassificeerd onder J40-J47
familieanamnese met artritis en overige ziekten van bot-spierstelsel en
bindweefsel

on
ly

Z82.6

aandoeningen geclassificeerd onder M00-M99
Z82.7

familieanamnese met congenitale afwijkingen, misvormingen en
chromosoomafwijkingen
aandoeningen geclassificeerd onder Q00-Q99

familieanamnese met overige beperkingen en chronische ziekten die tot
beperkingen leiden, niet elders geclassificeerd

Z83

familieanamnese met overige specifieke aandoeningen
Exclusie: contact met of blootstelling aan overdraagbare ziekte in de
familie (Z20)

Z83.0

familieanamnese met ziekte door humaan immunodeficiëntievirus [HIV]

ur

po

se
s

Z82.8

aandoeningen geclassificeerd onder B20-B24, O98.7

familieanamnese met overige infectieziekten en parasitaire aandoeningen

lp

Z83.1

aandoeningen geclassificeerd onder A00-B19, B25-B94, B99
familieanamnese met ziekten van bloed en bloedvormende organen en
bepaalde aandoeningen van immuunsysteem

na

Z83.2

aandoeningen geclassificeerd onder D50-D89
familieanamnese met diabetes mellitus

io

Z83.3

familieanamnese met overige endocriene ziekten en voedings- en
stofwisselingsstoornissen

uc

Z83.4

at

aandoeningen geclassificeerd onder E10-E14, O24

aandoeningen geclassificeerd onder E00-E07, E15-E90

familieanamnese met oog- en ooraandoeningen

Fo
r

ed

Z83.5

Z83.6

Z83.7

aandoeningen geclassificeerd onder H00-H53, H55-H83, H92-H95
Exclusie: familieanamnese met:
• blindheid en verlies van gezichtsvermogen (Z82.1)
• doofheid en gehoorverlies (Z82.2)

familieanamnese met ziekten van ademhalingsstelsel
aandoeningen geclassificeerd onder J00-J39, J60-J99
Exclusie: familieanamnese met chronische ziekten van onderste luchtwegen
(Z82.5)
familieanamnese met ziekten van spijsverteringsstelsel
aandoeningen geclassificeerd onder K00-K93

Z84

familieanamnese met overige aandoeningen

XXI.37

HOOFDSTUK XXI.
Z84.0

familieanamnese met ziekten van huid en subcutis
aandoeningen geclassificeerd onder L00-L99

Z84.1

familieanamnese met aandoeningen van nier en ureter

Z84.2

familieanamnese met overige ziekten van urogenitaal stelsel
aandoeningen geclassificeerd onder N30-N99
familieanamnese met bloedverwantschap

Z84.8

familieanamnese met overige gespecificeerde aandoeningen

Z85

persoonlijke anamnese met maligne neoplasma

Z85.0

follow-up-onderzoek na behandeling van maligne neoplasma Z08)
medische nabehandeling en reconvalescentie (Z42-Z51, Z54)

po

Exclusie:

se
s

Z84.3

on
ly

aandoeningen geclassificeerd onder N00-N29

persoonlijke anamnese met maligne neoplasma van spijsverteringsorganen

Z85.1

ur

aandoeningen geclassificeerd onder C15-C26

persoonlijke anamnese met maligne neoplasma van trachea, bronchus en
long

persoonlijke anamnese met maligne neoplasma van overige respiratoire- en
intrathoracale organen

na

Z85.2

lp

aandoeningen geclassificeerd onder C33-C34

aandoeningen geclassificeerd onder C30-C32, C37-C39
persoonlijke anamnese met maligne neoplasma van mamma

io

Z85.3

aandoeningen geclassificeerd onder C50.persoonlijke anamnese met maligne neoplasma van geslachtsorganen

at

Z85.4

uc

aandoeningen geclassificeerd onder C51-C63
Z85.5

persoonlijke anamnese met maligne neoplasma van nier en urinewegen
aandoeningen geclassificeerd onder C64-C68

persoonlijke anamnese met leukemie

ed

Z85.6

aandoeningen geclassificeerd onder C91-C95

Fo
r

Z85.7

Z85.8

persoonlijke anamnese met overige maligne neoplasmata van lymfoïde,
hematopoëtische en verwante weefsels
aandoeningen geclassificeerd onder C81.--C90, C96.persoonlijke anamnese met maligne neoplasmata van overige
gespecificeerde organen en systemen
aandoeningen geclassificeerd onder C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z85.9

persoonlijke anamnese met maligne neoplasma, niet-gespecificeerd
aandoeningen geclassificeerd onder C80.-

XXI.38
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Z86

persoonlijke anamnese met bepaalde andere ziekten
Exclusie:

Z86.0

medische nabehandeling en reconvalescentie (Z42-Z51, Z54)

persoonlijke anamnese met overige neoplasmata

Z86.1

on
ly

aandoeningen geclassificeerd onder D00-D48
Exclusie: maligne neoplasmata (Z85)

persoonlijke anamnese met infectieziekten en parasitaire aandoeningen

Z86.2

persoonlijke anamnese met ziekten van bloed en bloedvormende organen en
bepaalde aandoeningen van immuunsysteem
aandoeningen geclassificeerd onder D50-D89

persoonlijke anamnese met endocriene ziekten en voedings- en
stofwisselingsstoornissen

po

Z86.3

se
s

aandoeningen geclassificeerd onder A00-B89, B99
Exclusie: late gevolgen van infectieziekten en parasitaire aandoeningen
(B90-B94)

Z86.4

ur

aandoeningen geclassificeerd onder E00-E90

persoonlijke anamnese met misbruik van psychoactieve stoffen

persoonlijke anamnese met overige psychische stoornissen en
gedragsstoornissen

io

Z86.5

na

lp

aandoeningen geclassificeerd onder F10-F19
Exclusie: afhankelijkheid (F10-F19 met gemeenschappelijk vierde-teken .2)
problemen verband houdend met gebruik van:
• alcohol (Z72.1)
• geneesmiddelen en drugs (Z72.2)
• tabak (Z72.0)

Z86.6

at

aandoeningen geclassificeerd onder F00-F09, F20-F99
persoonlijke anamnese met ziekten van zenuwstelsel en zintuigen

uc

aandoeningen geclassificeerd onder G00-G99, H00-H95

Z86.7

persoonlijke anamnese met ziekten van hartvaatstelsel

ed

aandoeningen geclassificeerd onder I00-I99
Exclusie: late gevolgen van cerebrovasculaire ziekte (I69)
postmyocardinfarctsyndroom (I24.1)
vroeger myocardinfarct (I25.2)

persoonlijke anamnese met overige ziekten en aandoeningen
Exclusie: medische nabehandeling en reconvalescentie (Z42-Z51, Z54)

Z87.0

persoonlijke anamnese met ziekten van ademhalingsstelsel

Fo
r

Z87

Z87.1

aandoeningen geclassificeerd onder J00-J99
persoonlijke anamnese met ziekten van spijsverteringsstelsel
aandoeningen geclassificeerd onder K00-K93

XXI.39

HOOFDSTUK XXI.
Z87.2

persoonlijke anamnese met ziekten van huid en subcutis
aandoeningen geclassificeerd onder L00-L99

Z87.3

persoonlijke anamnese met ziekten van bot-spierstelsel en bindweefsel

Z87.4

persoonlijke anamnese met ziekten van urogenitaal stelsel
aandoeningen geclassificeerd onder N00-N99

Z87.5

on
ly

aandoeningen geclassificeerd onder M00-M99

persoonlijke anamnese met complicaties van zwangerschap, bevalling en
kraambed

Z87.6

po

se
s

aandoeningen geclassificeerd onder O00-O99
persoonlijke anamnese met trofoblastaire ziekte
Exclusie: controle tijdens bestaande zwangerschap van vrouw met belaste
obstetrische-anamnese (Z35)
habituele abortus (N96)

persoonlijke anamnese met bepaalde aandoeningen die hun oorsprong
hebben in perinatale periode

persoonlijke anamnese met congenitale afwijkingen, misvormingen en
chromosoomafwijkingen

lp

Z87.7

ur

aandoeningen geclassificeerd onder P00-P96

aandoeningen geclassificeerd onder Q00-Q99

persoonlijke anamnese met overige gespecificeerde aandoeningen

na

Z87.8

aandoeningen geclassificeerd onder S00-T98
Exclusie: persoonlijke anamnese met zelfverminking (Z91.5)

persoonlijke anamnese met allergie voor geneesmiddelen en biologische
stoffen

Z88.0

persoonlijke anamnese met allergie voor penicilline

Z88.1

persoonlijke anamnese met allergie voor overige antibiotica

Z88.2

persoonlijke anamnese met allergie voor sulfonamiden

ed

uc

at

io

Z88

persoonlijke anamnese met allergie voor overige anti-infectiemiddelen

Z88.4

persoonlijke anamnese met allergie voor anesthetica

Fo
r

Z88.3

Z88.5

persoonlijke anamnese met allergie voor narcotica

Z88.6

persoonlijke anamnese met allergie voor analgetica

Z88.7

persoonlijke anamnese met allergie voor serum en vaccin

Z88.8

persoonlijke anamnese met allergie voor overige gespecificeerde
geneesmiddelen en biologische stoffen

XXI.40
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Z88.9

persoonlijke anamnese met allergie voor niet-gespecificeerde
geneesmiddelen en biologische stoffen

Z89

verworven afwezigheid van extremiteit
Inclusie:

on
ly

verlies van extremiteit:
• door chirurgie
• door ongeval
congenitaal ontbreken van extremiteiten (Q71-Q73)
verworven misvormingen van extremiteiten (M20-M21)

Exclusie:

verworven afwezigheid van vinger(s) [inclusief duim], enkelzijdig

Z89.1

verworven afwezigheid van hand en pols

Z89.2

verworven afwezigheid van bovenste extremiteit, boven niveau pols

Z89.3

po

arm NNO

se
s

Z89.0

verworven afwezigheid van beide bovenste extremiteiten [elk niveau]

Z89.4

ur

verworven afwezigheid van vinger(s), dubbelzijdig
verworven afwezigheid van voet en enkel

lp

teen (tenen)

verworven afwezigheid van been ter hoogte van knie of lager

Z89.6

verworven afwezigheid van been boven niveau knie

na

Z89.5

been NNO

verworven afwezigheid van beide onderste extremiteiten [elk niveau, behalve
uitsluitend tenen]

Z89.8

verworven afwezigheid van bovenste en onderste extremiteiten [elk niveau]

Z89.9

verworven afwezigheid van extremiteit, niet-gespecificeerd

Z90

verworven afwezigheid van organen, niet elders geclassificeerd

uc

at

io

Z89.7

Fo
r

ed

Inclusie:
Exclusie:

Z90.0

verlies van lichaamsdeel door chirurgie of trauma NEC
congenitale afwezigheid - zie Alfabetische lijst
postoperatieve afwezigheid van:
• endocriene klieren (E89)
• milt (D73.0)

verworven afwezigheid van deel van hoofd en hals
larynx
neus
oog
Exclusie:

gebitselementen (K08.1)

Z90.1

verworven afwezigheid van mamma(e)

Z90.2

verworven afwezigheid van long (deel van long)

XXI.41

HOOFDSTUK XXI.
verworven afwezigheid van maag (deel van maag)

Z90.4

verworven afwezigheid van overige delen van spijsverteringsstelsel

Z90.5

verworven afwezigheid van nier

Z90.6

verworven afwezigheid van overige delen van urinewegen

Z90.7

verworven afwezigheid van geslachtsorgaan (geslachtsorganen)

Z90.8

verworven afwezigheid van overige organen

Z91

persoonlijke anamnese met risicofactoren, niet elders geclassificeerd

se
s

persoonlijke anamnese met andere allergie dan voor geneesmiddelen en
biologische stoffen
persoonlijke anamnese met allergie voor geneesmiddelen en
biologische stoffen (Z88)

lp

Exclusie:

ur

Z91.0

beroepsmatige blootstelling aan risicofactoren (Z57)
blootstelling aan verontreiniging en overige problemen verband
houdend met fysieke omgeving (Z58)
persoonlijke anamnese met misbruik van psychoactieve stoffen
(Z86.4)

po

Exclusie:

on
ly

Z90.3

persoonlijke anamnese met het zich niet houden aan medische behandeling
en leefregels

Z91.2

persoonlijke anamnese met slechte persoonlijke hygiëne

Z91.3

persoonlijke anamnese met ongezond slaap-waakschema

persoonlijke anamnese met psychologisch trauma, niet elders geclassificeerd

uc

Z91.4

slaapstoornissen (G47.-)

at

Exclusie:

io

na

Z91.1

Z91.5

persoonlijke anamnese met zelfverminking

ed

parasuïcide
poging tot zelfdoding
zelfvergiftiging

persoonlijke anamnese met overig fysiek trauma

Z91.7

persoonlijke anamnese met vrouwelijke genitale verminking

Fo
r

Z91.6

Z91.8

Inclusie:

VGV type 1-4
vrouwenbesnijdenis

persoonlijke anamnese met overige gespecificeerde risicofactoren, niet
elders geclassificeerd
misbruik NNO
mishandeling NNO

Z92

XXI.42

persoonlijke anamnese met medische behandeling
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Z92.0

persoonlijke anamnese met anticonceptie
Exclusie:

aanwezigheid van (intra-uterien) hulpmiddel voor anticonceptie (Z97.5)
voorlichting en advies of hulpverlening bij actuele anticonceptie (Z30)

persoonlijke anamnese met langdurig (actueel) gebruik van anticoagulantia

Z92.2

persoonlijke anamnese met langdurig (actueel) gebruik van overige
geneesmiddelen

on
ly

Z92.1

aspirine
Z92.3

persoonlijke anamnese met bestraling

persoonlijke anamnese met grote operatie, niet elders geclassificeerd

aanwezigheid van functionele implantaten en transplantaten (Z95-Z96)
aanwezigheid van kunstmatige lichaamsopening (Z93)
aanwezigheid van orgaan- en weefseltransplantaat (Z94)
status na operatie (Z98)

ur

Exclusie:

po

Z92.4

se
s

therapeutische straling
Exclusie: beroepsmatige blootstelling aan straling (Z57.1)
blootstelling aan straling in fysieke omgeving (Z58.4)

persoonlijke anamnese met revalidatiemaatregelen

Z92.6

persoonlijke anamnese met chemotherapie voor neoplasma

Z92.8

persoonlijke anamnese met overige gespecificeerde medische behandeling

Z92.9

persoonlijke anamnese met medische behandeling, niet-gespecificeerd

Z93

aanwezigheid van kunstmatige lichaamsopening

aanwezigheid van tracheostoma
aanwezigheid van gastrostoma

Z93.2

aanwezigheid van ileostoma

Z93.3

aanwezigheid van colostoma

Z93.4

aanwezigheid van overige kunstmatige lichaamsopeningen van tractus
gastrointestinalis

Z93.5

aanwezigheid van cystostoma

Z93.6

aanwezigheid van overige kunstmatige lichaamsopeningen van nier en
urinewegen

ed

Z93.1

Fo
r

uc

Z93.0

complicaties van uitwendig stoma (J95.0, K91.4, N99.5)
kunstmatige lichaamsopeningen die zorg of begeleiding vereisen (Z43)

at

Exclusie:

io

na

lp

Z92.5

nefrostoma
ureterostoma
urethrostoma

XXI.43

HOOFDSTUK XXI.
aanwezigheid van overige gespecificeerde vormen van kunstmatige
lichaamsopening

Z93.9

aanwezigheid van kunstmatige lichaamsopening, niet-gespecificeerd

Z94

aanwezigheid van orgaan- en weefseltransplantaat
Inclusie: orgaan of weefsel vervangen door heteroloog of homoloog
transplantaat
Exclusie: aanwezigheid van:
• vasculaire transplantaten (Z95)
• xenogene hartklep (Z95.3)
complicaties van getransplanteerd orgaan of weefsel - zie
Alfabetische lijst

Z94.0

aanwezigheid van niertransplantaat

Z94.1

aanwezigheid van harttransplantaat

po

Exclusie:

se
s

on
ly

Z93.8

status na hartklepvervanging (Z95.2-Z95.4)

aanwezigheid van longtransplantaat

Z94.3

aanwezigheid van hart-longtransplantaat

Z94.4

aanwezigheid van levertransplantaat

Z94.5

aanwezigheid van huidtransplantaat

na

lp

ur

Z94.2

aanwezigheid van autoloog huidtransplantaat
aanwezigheid van bottransplantaat

Z94.7

aanwezigheid van corneatransplantaat

Z94.8

aanwezigheid van overig gespecificeerd orgaan- en weefseltransplantaat

at

io

Z94.6

ed

uc

beenmerg
darm
pancreas
stamcellen

aanwezigheid van orgaan- en weefseltransplantaat, niet-gespecificeerd

Z95

aanwezigheid van cardiale en vasculaire implantaten en transplantaten

Fo
r

Z94.9

XXI.44

Exclusie:

complicaties van cardiale en vasculaire hulpmiddelen, implantaten
en transplantaten (T82)

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
Z95.0

aanwezigheid van cardiale hulpmiddelen

on
ly

aanwezigheid van:
• cardiale pacemaker
• cardiale resynchronisatie therapie defribillator (CRT-D)
• cardiale resynchronisatie therapie (CRT) pacemaker
• cardioverter-defibrillator therapie (ICD)
Exclusie: afhankelijkheid van kunsthart (Z99.4)
bijstellen of begeleiden bij cardiale hulpmiddelen (Z45.0)
aanwezigheid van transplantaat voor aortocoronaire bypass

Z95.2

aanwezigheid van hartklepprothese

Z95.3

aanwezigheid van xenogene hartklep

Z95.4

aanwezigheid van overige hartklepvervanging

Z95.5

aanwezigheid van implantaat en transplantaat voor coronaire vaatplastiek

po

se
s

Z95.1

aanwezigheid van overige gespecificeerde cardiale- en vasculaireimplantaten en transplantaten

lp

Z95.8

ur

aanwezigheid van prothese voor kransslagader
status na coronaire vaatplastiek NNO

na

aanwezigheid van intravasculaire prothese NEC
status na perifere vaatplastiek NNO
aanwezigheid van cardiaal en vasculair implantaat en transplantaat, nietgespecificeerd

Z96

aanwezigheid van overige functionele implantaten
aanmeten en bijstellen van prothese en andere hulpmiddelen
(Z44-Z46)
complicaties van inwendige prothesen, implantaten en
transplantaten (T82-T85)

uc

at

Exclusie:

io

Z95.9

aanwezigheid van urogenitale implantaten

ed

Z96.0
Z96.1

aanwezigheid van intraoculaire lens
pseudofakie

Fo
r

Z96.2

aanwezigheid van otologische en audiologische implantaten
beengeleidingshoorapparaat
cochleair implantaat
myringotomie-buisje(s)
stent in buis van Eustachius
vervanging van stapes (stijgbeugel)

Z96.3

aanwezigheid van kunstmatige larynx

Z96.4

aanwezigheid van endocriene implantaten
insulinepomp

XXI.45

HOOFDSTUK XXI.
Z96.5

aanwezigheid van tandwortelimplantaten en mandibulaire implantaten

Z96.6

aanwezigheid van orthopedische gewrichtsimplantaten

Z96.7

aanwezigheid van overige bot- en peesimplantaten
schedelplaat

on
ly

vervanging van heupgewricht (partieel)(totaal)
vervanging van vingergewricht

aanwezigheid van overige gespecificeerde functionele implantaten

Z96.9

aanwezigheid van functioneel implantaat, niet-gespecificeerd

Z97

aanwezigheid van overige hulpmiddelen

aanmeten en bijstellen van prothese en andere hulpmiddelen
(Z44-Z46)
aanwezigheid van hulpmiddel voor drainage van cerebrospinale
vloeistof (Z98.2)
complicaties van inwendige prothesen, implantaten en
transplantaten (T82-T85)

ur

po

Exclusie:

se
s

Z96.8

aanwezigheid van kunstoog

Z97.1

aanwezigheid van kunstledemaat (totaal)(partieel)

Z97.2

aanwezigheid van gebitsprothese (totaal)(partieel)

Z97.3

aanwezigheid van bril en contactlenzen

Z97.4

aanwezigheid van uitwendig gehoorapparaat

Z97.5

aanwezigheid van (intra-uterien) hulpmiddel voor anticonceptie (IUD)

at

io

na

lp

Z97.0

controle, opnieuw inbrengen of verwijderen van contraceptivum
(Z30.5)
inbrengen van contraceptivum (Z30.1)

uc

Exclusie:

aanwezigheid van overige gespecificeerde hulpmiddelen

ed

Z97.8

Fo
r

Z98

overige status na operatie
Exclusie: complicatie na operatie of andere medische-verrichting - zie
Alfabetische lijst
medische nabehandeling en reconvalescentie (Z42-Z51, Z54)

Z98.0

aanwezigheid van bypass en anastomose van darm

Z98.1

aanwezigheid van artrodese

Z98.2

aanwezigheid van hulpmiddel voor drainage van cerebrospinale vloeistof
shunt voor liquor cerebrospinalis

XXI.46

FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
Z98.8

overige gespecificeerde status na operatie
Exclusie:

persoonlijke anamnese met grote operatie, niet elders geclassificeerd
(Z92.4)

afhankelijkheid van hulpapparatuur en hulpmiddelen, niet elders
geclassificeerd

Z99.0

afhankelijkheid van aspirator

Z99.1

afhankelijkheid van respirator

on
ly

Z99

afhankelijkheid van beademingsapparaat
afhankelijkheid van hemodialyse

se
s

Z99.2

aanwezigheid van arterioveneuze shunt voor dialyse
Exclusie: voorbereiding tot, behandeling met of zitting voor dialyse (Z49)
afhankelijkheid van rolstoel

Z99.4

afhankelijkheid van kunsthart

Z99.8

afhankelijkheid van overige gespecificeerde hulpapparatuur en hulpmiddelen

ur

po

Z99.3

afhankelijkheid van niet-gespecificeerde hulpapparatuur en hulpmiddel

Fo
r

ed

uc

at

io

na

Z99.9

lp

afhankelijkheid van specifieke werkplekinrichting

XXI.47

Fo
r
io

at

uc

ed

se
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po

ur

lp

na

on
ly

HOOFDSTUK XXI.

XXI.48

CODERINGEN VOOR SPECIALE DOELEINDEN (U00-U85)

XXII. Coderingen voor speciale doeleinden
(U00-U85)

on
ly

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken
U00-U49 voorlopige codering van nieuwe ziekten met onzekere etiologie of gebruik in
noodgevallen
U82-U85 resistentie voor antibiotica en antineoplastische geneesmiddelen

se
s

voorlopige codering van nieuwe ziekten met onzekere
etiologie of gebruik in noodgevallen
(U00-U49)

po

Per 1 januari 2019 wordt zika-virusziekte geclassificeerd onder A92.5.
U04

severe acute respiratory syndrome [SARS]

U04.9

severe acute respiratory syndrome [SARS], niet-gespecificeerd

gebruik in noodgevallen van U07

lp

U07

COVID-19, virus geïdentificeerd (U07.1)
COVID-19, virus niet geïdentificeerd (U07.2)

ur

Exclusie:

dampen [vapen] gerelateerde aandoening
dampen gerelateerde longschade
dampen gerelateerde aandoening
dampen gerelateerd letsel
elektrische sigaret gerelateerde longschade
elektrische sigaret gerelateerd letsel
e-sigaret - [elektrische] sigaret gerelateerde aandoening
EVALI - [e-sigaret, of vapen, gebruikt produkt gerelateerd longletsel]
Gebruik, desgewenst, een aanvullende code om pneumonie of andere manifestatie te
identificeren.

Fo
r

ed

uc

U07.0

at

io

na

Aanwijzing: Codes U00-U49 dienen door de WHO te worden gebruikt voor de
voorlopige toewijzing aan nieuwe ziekten van onzekere etiologie.
In noodsituaties zijn codes niet altijd toegankelijk in elektronische
systemen. De wijze waarop categorie U07 hier is gespecificeerd,
zorgt ervoor dat deze categorie en subcategorieën beschikbaar zijn
in ieder elektronisch systeem, op elk moment en dat zij direct
kunnen worden toegepast na instructie door de WHO.

U07.1

COVID-19, virus geidentificeerd
Gebruik deze code als COVID-19 door een laboratoriumtest is bevestigd, ongeacht
de ernst of klinische manifestaties.
Gebruik, desgewenst, een aanvullende code om pneumonie of andere manifestatie te
identificeren.
Exclusie: coronavirusinfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd (B34.2)
coronavirus als oorzaak van ziekten geclassificeerd in andere
hoofdstukken (B97.2)
severe acute respiratory syndrome [SARS], niet-gespecificeerd (U04.9)

XXII.1

HOOFDSTUK XXII.
U07.2

COVID-19, virus niet geidentificeerd

on
ly

COVID-19 NNO
Gebruik deze code als COVID-19 klinisch of epidemiologisch is gediagnosticeerd,
maar waar een laboratoriumuitslag geen uitsluitsel geeft of niet beschikbaar is.
Gebruik, desgewenst, een aanvullende code om pneumonie of andere manifestatie te
identificeren.
Exclusie: COVID-19, virus geidentificeerd (U07.1)
coronavirusinfectie, lokalisatie niet-gespecificeerd (B34.2)
specifiek screeningsonderzoek op overige virusziekten (Z11.5)
observatie in verband met verdenking op andere gespecificeerde ziekten
en aandoeningen (Z03.8)
gebruik in noodgevallen van U07.3

U07.4

gebruik in noodgevallen van U07.4

U07.5

gebruik in noodgevallen van U07.5

U07.6

gebruik in noodgevallen van U07.6

U07.7

gebruik in noodgevallen van U07.7

U07.8

gebruik in noodgevallen van U07.8

U07.9

gebruik in noodgevallen van U07.9

U08

persoonlijke anamnese van COVID-19

U08.9

persoonlijke anamnese van COVID-19, niet gespecificeerd

na

lp

ur

po

se
s

U07.3

post-COVID-19 aandoening

uc

U09

at

io

Deze optionele code kan worden gebruikt om een eerdere (bevestigde of
waarschijnlijke) episode van COVID-19 vast te leggen indien deze van invloed is op
de huidige gezondheidsstatus en de persoon niet langer lijdt aan COVID-19. Deze
code moet niet worden gebruikt voor primaire mortaliteit codering.

U09.9

post-COVID-19 aandoening, niet gespecificeerd

ed

Deze optionele code kan gebruikt worden om een koppeling met COVID-19 aan te
geven. Deze code moet niet gebruikt worden in gevallen waar COVID-19 nog steeds
aanwezig is.

Fo
r

U10

U10.9

XXII.2

Multisysteem Inflammatoir Syndroom gerelateerd aan COVID-19

Multisysteem Inflammatoir Syndroom gerelateerd aan COVID-19, niet
gespecificeerd
cytokine storm, tijdelijk gerelateerd aan COVID-19
Kawasaki-achtig syndroom, tijdelijk gerelateerd aan COVID-19
Pediatrisch Inflammatoir Multisysteem Syndroom (PIMS), tijdelijk gerelateerd aan
COVID-19
Multisysteem Inflammatoir Syndroom bij Kinderen (MIS-C), tijdelijk gerelateerd
aan COVID-19
Exclusie: mucocutaan lymfekliersyndroom [Kawasaki] (M30.3)

CODERINGEN VOOR SPECIALE DOELEINDEN (U00-U85)

U12

ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik van COVID-19 vaccinatie

U12.9

ongewenste gevolgen bij therapeutisch gebruik van COVID-19 vaccinatie,
niet gespecificeerd

on
ly

Juiste toediening van het COVID-19 vaccin bij profylactisch gebruik als oorzaak van
eventuele bijwerking.

se
s

Aanwijzing: Deze code moet worden gebruikt als een uitwendige oorzaakcode (i.e.
als subcategorie onder Y59, “overige en niet-gespecificeerde
vaccins en biologische-stoffen”), voorafgegaan door een code uit
een ander hoofdstuk van de classificatie die de aard van het
nadelige effect aangeeft.

po

resistentie voor antibiotica en antineoplastische
geneesmiddelen
(U82-U85)

ur

Deze categorieën dienen niet als hoofddiagnose of primaire code te worden gebruikt. De
codes zijn beschikbaar als aanvullende of bijkomende codes, als het gewenst is om de
resistentie, ongevoeligheid en refractiviteit vast te stellen van een aandoening voor
antimicrobiële en antineoplastische geneesmiddelen.
resistentie voor bètalactamantibiotica

lp

U82

U82.0

na

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B98) om de agentia te
identificeren die resistent zijn tegen behandeling met
bètalactam-antibiotica.
resistentie voor penicilline

U82.1

at

io

resistentie voor:
• amoxicilline
• ampicilline

resistentie voor methicilline

ed

uc

resistentie voor:
• cloxacilline
• flucloxacilline
• oxacilline

resistentie voor bètalactamase met uitgebreid spectrum (ESBL)

U82.8

resistentie voor overige bètalactamantibiotica

Fo
r

U82.2

U82.9

resistentie voor bètalactamantibiotica, niet-gespecificeerd

U83

resistentie voor overige antibiotica

U83.0

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B98) om de agentia te
identificeren die resistent zijn voor overige antibiotische
behandeling.
resistentie voor vancomycine

XXII.3

U83.1

resistentie voor aan vancomycine verwante antibiotica

U83.2

resistentie voor quinolonen

U83.7

resistentie voor meerdere antibiotica

U83.8

resistentie voor overige gespecificeerde antibiotica

U83.9

resistentie voor antibiotica, niet-gespecificeerd
resistentie voor antibiotica NNO

on
ly

HOOFDSTUK XXII.

resistentie voor overige antimicrobiële geneesmiddelen
Exclusie: resistentie voor antibiotica (U82-U83)
Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (B95-B98) om agens aan te
geven dat resistent is voor overige antibiotische geneesmiddelen.

U84.0

resistentie voor antiparasitaire geneesmiddel(len)

po

se
s

U84

resistentie voor quinine en verwante chemische verbindingen
resistentie voor geneesmiddellen tegen schimmel

U84.2

resistentie voor antivirale geneesmiddellen

U84.3

resistentie voor tuberculostatica

U84.7

resistentie voor meerdere antimicrobiële geneesmiddelen

Exclusie:

na

lp

ur

U84.1

resistentie voor meerdere antibiotica (U83.7)

resistentie voor overige gespecificeerde antimicrobiële geneesmiddelen

U84.9

resistentie voor antimicrobiële geneesmiddelen, niet-gespecificeerd

at

io

U84.8

resistentie voor geneesmiddelen NNO

uc

resistentie voor antineoplastische geneesmiddelen
Inclusie: non-responsiviteit voor antineoplastische geneesmiddelen
refractaire kanker

Fo
r

ed

U85

XXII.4

M orfologie

van nieuwvormingen

Morfologie van nieuwvormingen

on

ly

De hierna volgende Morfologielijst is de lijst met M-codes afkomstig uit de derde druk
van de Internationale Classificatie van Ziekten voor Oncologie, tweede herziening
(ICD-O-3.2; versie 15-11-2019). Deze lijst vervangt voor de registratie in de Nederlandse
ziekenhuizen de morfologiecodes uit de ICD-10 boekenset. Voor een correct begrip en
gebruik van de Morfologie-codes wordt verwezen naar de Nederlandse vertaling van de
ICD-O-3, derde druk 2007, Stichting Kankerregistratie, België en naar de website van de
Internationale Organisatie van Kankerregistraties (IACR) https://www.iacr.com.fr.

ur
po
se
s

Deze lijst bevat enkel de hoofdtermen uit de ICD-O-3.2 met de bijbehorende
morfologiecodes. De originele ICD-O-3.2 topografiecodes zijn hier weggelaten. Codeer
de ICD-10 topografie altijd rechtstreeks via de zoekpaden in sectie IV van de Alfabetische
Index (Deel 3).
De morfologiecodering bestaat uit vijf cijfers; de eerste vier geven het histologische type
van de nieuwvorming weer en het vijfde cijfer, voorafgegaan door een schuine streep
(slash), geeft het gedrag weer. Het gedrag wordt als volgt gecodeerd:

ca
tio

/2 Carcinoma in situ
Intra-epitheliaal
Niet-infiltrerend
Niet-invasief

na

/1 Onzeker benigne of maligne
‘Borderline’ maligniteit 1
Licht maligne potentieel 1

lp

/0 Benigne

/3 Maligne, primaire lokalisatie

ed
u

/6 Maligne, metastase
Maligne, secundaire lokalisatie

/9 Maligne, primaire of secundaire lokalisatie onzeker

Fo
r

In de hier gegeven nomenclatuur is de gedragscode opgenomen behorend bij het
histologische type nieuwvorming van de morfologiecodes. Deze gedragscodering dient
te worden veranderd indien andere informatie daar aanleiding toe geeft. Bijvoorbeeld:
chordoom wordt verondersteld maligne te zijn en krijgt derhalve code M9370/3
toegewezen; de term ‘benigne chordoom’ dient echter met M9370/0 te worden gecodeerd.
Zo dient ‘zich oppervlakkig groeiend adenocarcinoom’ (M8143/3) gecodeerd te worden
met M8143/2 als deze als ‘niet-invasief’ is aangeduid en maligne melanoom (M8720/3)
dient met M8720/6 te worden gecodeerd als deze als metastase is aangegeven.
1

Behalve cystadenomen van het ovarium onder M844-M849, die als maligne beschouwd worden.
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De onderstaande tabel toont het verband tussen de gedragscodering en de verschillende
delen van Hoofdstuk II:

D10-D36
D37-D48
D00-D09
C00-C76, C80-C97
C77-C79

ur
po
se
s

/0 Benigne neoplasmata
/1 Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag
/2 In situ neoplasmata
/3 Maligne neoplasmata, als primair bevestigd of verondersteld
/6 Maligne neoplasmata, als metastase bevestigd of verondersteld

ly

Hoofdstuk II

on

Gedragscodering

Het ICD-O gedragscijfer /9 is niet toepasbaar in de context van de ICD, daar alle
maligne neoplasmata verondersteld worden primair (/3) of metastatisch (/6) te zijn, in
overeenstemming met overige informatie in het medisch dossier.

lp

Alleen de eerst vermelde term (preferred term) van de volledige nomenclatuur van
de morfologie uit de ICD-O 3.2 verschijnt bij elk codenummer in de hier gegeven
lijst. Sectie IV van de Alfabetische Index (Deel 3) bevat alle ICD-O synoniemen en
neventermen.

Fo
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Sommige typen neoplasmata zijn specifiek voor bepaalde lokalisaties of weefseltypen.
Bijvoorbeeld: nefroblastoom (M8960/3) ontstaat per definitie altijd in de nier;
hepatocellulair carcinoom (M8170/3) ontstaat altijd in de lever; en basaalcelcarcinoom
(M8090/3) ontstaat gewoonlijk in de huid. Voor dergelijke termen is de juiste ICD‑10
topografie codering te vinden in sectie II van de Alfabetische Index (Deel 3). Aan
nefroblastoom wordt derhalve de code voor maligne neoplasma van de nier (C64)
toegevoegd. Aan basaalcelcarcinoom wordt de code voor maligne neoplasma van de huid
(C44.-) toegevoegd, waarbij het vierde teken open blijft. Hier moet het juiste vierde teken
voor de vermelde lokalisatie worden gebruikt. De coderingen uit Hoofdstuk II die aan
de morfologische termen zijn toegevoegd, dienen te worden gebruikt als de lokalisatie
van de nieuwvorming niet in de diagnose is weergegeven. Codes uit Hoofdstuk II zijn
niet aan veel morfologietermen toegekend, daar de histologische typen in meer dan één
orgaan of weefseltype kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld: ‘adenocarcinoom NNO’ (M8140/3)
is aan geen code uit Hoofdstuk II toegekend, daar het in veel verschillende organen
kan ontstaan. Van tijd tot tijd ontstaat een probleem wanneer een lokalisatie die in een
diagnose is weergegeven, afwijkt van de lokalisatie die door de lokalisatie-specifieke
code wordt aangeduid. In dergelijke gevallen dient de vermelde code uit Hoofdstuk II te
worden genegeerd en de juiste code voor de lokalisatie die in de diagnose is opgenomen,
te worden gebruikt. Bijvoorbeeld: C50.- (mamma) wordt aan de morfologische term
infiltrerend ductaal carcinoom (M8500/3) toegevoegd, omdat dit type carcinoom
gewoonlijk in de mamma ontstaat.
Indien de term ‘infiltrerend ductaal carcinoom’ echter wordt gebruikt voor een primair
carcinoom van het pancreas, dan is de juiste code C25.9 (Pancreas, niet gespecificeerd).
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Voor nieuwvormingen van lymfoïd, hematopoïtisch en verwant weefsel (M959-M998)
worden de relevante codes uit C81-C96 en D45-D47 gegeven. Deze codes uit Hoofdstuk
II dienen ongeacht de lokalisatie van de nieuwvorming te worden gebruikt.
Een codeerprobleem ontstaat soms waar een morfologische diagnose twee kwalificerende
bijvoeglijke naamwoorden bevat, die verschillende codes hebben. Een voorbeeld is
‘transitioneelcelcarcinoom-plaveiselcelcarcinoom’. ‘Transitioneelcelcarcinoom, NNO’
is M8120/3 en ‘plaveiselcelcarcinoom, NNO’ is M8070/3. In dergelijke gevallen dient
de hoogste code (M8120/3 in dit voorbeeld) te worden gebruikt, daar deze meestal meer
specifiek is. Voor verdere informatie ten aanzien van de codering van morfologie dient
men Deel 2 te raadplegen.
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M800	Neoplasmata, NNO
M8000/0	Neoplasma, benigne
M8000/1	Neoplasma, onzeker benigne of maligne
M8000/3	Neoplasma, maligne
M8000/6	Neoplasma, metastase
M8000/9	Neoplasma, maligne, primaire of secundaire lokalisatie onzeker
M8001/0	Tumorcellen, benigne
M8001/1	Tumorcellen, onzeker benigne of maligne
M8001/3	Tumorcellen, maligne
M8002/3	Maligne tumor, kleincellig type
M8003/3	Maligne tumor, reusceltype
M8004/3	Maligne tumor, spoelceltype
M8005/0	Clear cell’-tumor, NNO
M8005/3	Maligne tumor, ‘clear cell’-type

ly

Gecodeerde nomenclatuur van nieuwvormingen
(ICD-O-3.2)
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M801-M804	Epitheliale neoplasmata, NNO
M8010/0	Epitheliale tumor, benigne
M8010/2	Carcinoma in situ, NNO
M8010/3	Carcinoom, NNO
M8010/6	Carcinoom, metastase, NNO
M8010/9	Carcinomatose
M8011/0	Epithelioom, benigne
M8011/3	Epithelioom, maligne
M8012/3	Grootcellig carcinoom, NNO
M8013/3	Grootcellig neuro-endocrien carcinoom
M8014/3	Grootcellig carcinoom met rhabdoïd fenotype
M8015/3	Matglascelcarcinoom
M8020/3
Carcinoom, ongedifferentieerd type, NNO
M8021/3	Carcinoom, anaplastisch type, NNO
M8022/3	Pleomorf carcinoom
M8023/3	‘Nuclear protein in testis’ (NUT) geassocieerd carcinoom
M8030/3	Reuscel- en spoelcelcarcinoom
M8031/3	Reuscelcarcinoom
M8032/3	Spoelcelcarcinoom, NNO
M8033/3	Pseudosarcomateus carcinoom
M8034/3	Polygonaalcelcarcinoom
M8035/3	Carcinoom met osteoclastachtige reuscellen
M8040/0	‘Tumorlet’, benigne
M8040/1	‘Tumorlet’, NNO
M8041/3	Kleincellig carcinoom, NNO
M8042/3	‘Oat cell’-carcinoom [obs]
M8043/3	Kleincellig carcinoom, fusiform celtype
M8044/3	Kleincellig carcinoom, intermediair celtype
M8045/3	Gemengd kleincellig carcinoom
M8046/3	Niet-kleincellig carcinoom
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M805-M808	Plaveiselcel-neoplasmata
M8050/0	Papilloom, NNO
M8050/2	Papillair carcinoma in situ
M8050/3	Papillair carcinoom, NNO
M8051/0	Verruceus papilloom
M8051/3	Verruceus carcinoom, NNO
M8052/0	Plaveiselcelpapilloom, NNO
M8052/2	Papillair plaveiselcelcarcinoom, niet-invasief
M8052/3	Papillair plaveiselcelcarcinoom
M8053/0	Geïnverteerd plaveiselcelpapilloom
M8054/0	Warty dyskeratoom
M8054/3	Warty carcinoom
M8060/0	Plaveiselcelpapillomatose
M8070/0	Actinische keratose
M8070/2	Plaveiselcelcarcinoma in situ, NNO
M8070/3	Plaveiselcelcarcinoom, NNO
M8070/6	Plaveiselcelcarcinoom, metastase, NNO
M8071/2
Gedifferentieerde intra-epitheliale neoplasie
M8071/3	Plaveiselcelcarcinoom, keratiniserend,NNO
M8072/0	Grootcellig acanthoom
M8072/3	Plaveiselcelcarcinoom, grootcellig, niet-keratiniserend, NNO
M8073/3	Plaveiselcelcarcinoom, kleincellig, niet-keratiniserend
M8074/3	Plaveiselcelcarcinoom, spoelceltype
M8075/3	Adenoïd plaveiselcelcarcinoom
M8076/2	Plaveiselcelcarcinoma in situ met mogelijk stromale invasie
M8076/3	Plaveiselcelcarcinoom, micro-invasief
M8077/0	Squameuze intra-epitheliale neoplasie, laaggradig
M8077/2	Squameuze intra-epitheliale neoplasie, hooggradig
M8078/3	Plaveiselcelcarcinoom met hoornvorming
M8080/2	Erytroplasie van Queyrat
M8081/2	Ziekte van Bowen
M8082/3	Lymfo-epitheliaal carcinoom
M8083/3	Basaloïd plaveiselcelcarcinoom
M8084/0	Heldercellig acanthoom
M8084/3	Plaveiselcelcarcinoom, ‘clear cell’-type
M8085/3	Plaveiselcelcarcinoom, HPV-positief
M8086/3	Plaveiselcelcarcinoom, HPV-negatief
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M809-M811	Basaalcel-neoplasmata
M8090/1	Basaalceltumor [obs]
M8090/3	Basaalcelcarcinoom, NNO
Superficieel basaalcelcarcinoom
M8091/3
M8092/3
Infiltrerend basaalcelcarcinoom, NNO
M8093/3
Basaalcelcarcinoom, fibro-epitheliaal type
M8094/3	Basosquameus carcinoom
M8095/3	Metatypisch carcinoom
M8096/0	Intra-epidermaal epithelioom van Jadassohn
M8097/3	Basaalcelcarcinoom, nodulair
M8098/3	Adenoïd basaalcarcinoom
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M8100/0	Tricho-epithelioom
M8100/3	Trichoblastisch carcinoom
M8101/0	Trichofolliculoom
M8102/0	Tricholemmoom
M8102/3	Tricholemmocarcinoom
M8103/0	Pilaire tumor
M8103/1	Prolifererende tricholemmale cyste
M8104/0	Pilar sheet’ acanthoom
M8110/0	Pilomatricoom, NNO
M8110/3	Pilomatricaal carcinoom
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M812-M813	Papillomen en carcinomen van overgangsepitheel
M8120/0	Urotheelcelpapilloom, NNO
M8120/2	Urotheelcelcarcinoma in situ
M8120/3	Transitioneelcelcarcinoom, NNO
M8121/0	Sinonasaal papilloom, exofytisch
M8121/1	Sinonasaal papilloom, geïnverteerd
M8121/3	Carcinoom van Schneider
M8122/3	Urotheelcelcarcinoom, sarcomatoïd
M8123/3	Basaloïd carcinoom
M8124/3	Cloacogeen carcinoom [obs]
M8130/1	Papillair urotheelcelneoplasma met laag maligne potentieel
M8130/2	Papillair urotheelcelcarcinoom, niet-invasief
M8130/3	Papillair transitioneelcelcarcinoom [obs]
M8131/3	Urotheelcelcarcinoom, micropapillair
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M814-M838	Adenomen en adenocarcinomen
M8140/0	Adenoom, NNO
M8140/1	Atypisch adenoom
M8140/2	Adenocarcinoma in situ, NNO
M8140/3	Adenocarcinoom, NNO
M8140/6	Adenocarcinoom, metastase, NNO
M8141/3	Scirreus adenocarcinoom [obs]
M8142/3	Linitis plastica
M8143/3	Oppervlakkig groeiend adenocarcinoom
M8144/0	Adenoom, intestinaal type
M8144/3	Adenocarcinoom, intestinaal type
M8145/3
Carcinoom, diffuus type
M8146/0	Monomorf adenoom
M8147/0	Basaalceladenoom
M8147/3	Basaalceladenocarcinoom
M8148/0	Glandulaire intra-epitheliale neoplasie, laaggradig
M8148/2	Glandulaire intra-epitheliale neoplasie, hooggradig
M8149/0	Canaliculair adenoom
M8150/0	Neuro-endocrien microadenoom van de pancreas
M8150/3	Neuro-endocriene tumor van de pancreas, niet functioneel
M8151/3	Insulinoom, NNO
M8152/3	Glucagonoom, NNO
M8153/3	Gastrinoom, NNO
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M8154/3	Gemengd neuro-endocrien niet-neuro-endocrien neoplasma (MiNEN)
M8155/3	Vipoom, NNO
M8156/3	Somatostatinoom, NNO
M8158/3	ACTH-producerende tumor
M8160/0	Galwegadenoom
M8160/3	Cholangiocarcinoom
M8161/0	Galwegcystadenoom
M8161/3	Galwegcystadenocarcinoom
M8162/3	Perihilair cholangiocarcinoom
M8163/0	Pancreatobiliair neoplasma, niet-invasief
M8163/2	Papillair neoplasma, pancreatobiliair type, met hooggradige intraepitheliale neoplasie
M8163/3	Pancreatobiliair-type carcinoom
M8170/0	Leverceladenoom
M8170/3	Hepatocellulair carcinoom, NNO
M8171/3
Hepatocellulair carcinoom, fibrolamellair type
M8172/3	Hepatocellulair carcinoom, scirreus
M8173/3	Hepatocellulair carcinoom, spoelcelvormige variant
M8174/3	Hepatocellulair carcinoom, ‘clear cell’-type
M8175/3	Hepatocellulair carcinoom, pleomorf type
M8180/3	Gemengd hepatocellulair carcinoom en cholangiocarcinoom
M8190/0	Trabeculair adenoom
M8190/3	Trabeculair adenocarcinoom
M8191/0	Embryonaal adenoom
M8200/0	Eccrien dermaal cilindroom
M8200/3	Adenoïd cystisch carcinoom
M8201/2	Cribriform carcinoom in situ
M8201/3	Cribriform carcinoom, NNO
M8202/0	Microcystisch adenoom
M8204/0	Lacterend adenoom
M8210/0	Adenomateuze poliep, NNO
M8210/2	Adenocarcinoma in situ in adenomateuze poliep
M8210/3	Adenocarcinoom in adenomateuze poliep
M8211/0	Tubulair adenoom, NNO
M8211/3	Tubulair adenocarcinoom
M8212/0	Vlak adenoom
M8213/0	Sessiel adenoom, NNO
M8213/3	Serrated / gekarteld adenocarcinoom
M8214/3	Pariëtaalcelcarcinoom
M8215/3	Adenocarcinoom van anale klieren
M8220/0	Adenomateuze polyposis coli
M8220/3	Adenocarcinoom in adenomateuze polyposis coli
M8221/0	Multipele adenomateuze poliepen
M8221/3	Adenocarcinoom in multipele adenomateuze poliepen
M8230/2	Ductaal carcinoma in situ, solide type [obs]
M8230/3	Carcinoma solidum, NNO
M8231/3	Carcinoma simplex
M8240/3	Neuro-endocriene tumor, NNO
M8241/3
Enterochromaffiencelcarcinoïd
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M8242/3
Enterochromaffiencelachtige tumor, maligne
M8243/3	Slijmbekercelcarcinoïd
M8244/3	Gemengd adenoneuro-endocrien carcinoom
M8245/1	Tubulair carcinoïd
M8245/3	Adenocarcinoïde tumor [obs]
M8246/3	Neuro-endocrien carcinoom, NNO
M8247/3	Merkel-celcarcinoom
M8248/1	Apudoom [obs]
M8249/3	Neuro-endocriene tumor, graad 2
M8250/0	Atypische adenomateuze hyperplasie
M8250/1	Pulmonale adenomatose [obs]
M8250/2	Adenocarcinoma in situ van de long, niet-mucineus
M8250/3	Lepidisch adenocarcinoom
M8251/0	Alveolair adenoom
M8251/3	Alveolair adenocarcinoom [obs]
M8252/3	Bronchiolo-alveolair carcinoom, niet-mucineus
M8253/2	Adenocarcinoma in situ van de long, mucineus
M8253/3	Adenocarcinoom van de long, mucineus
M8254/3	Adenocarcinoom van de long, gemengd mucineus en niet-mucineus
M8255/3	Adenocarcinoom met gemengde subtypen
M8256/3	Minimaal invasief adenocarcinoom, niet-mucineus
M8257/3	Minimaal invasief adenocarcinoom, mucineus
M8260/0	Papillair adenoom, NNO
M8260/1	Agressieve papillaire tumor
M8260/3	Papillair adenocarcinoom, NNO
M8261/0	Villeus adenoom, NNO
M8261/2	Adenocarcinoma in situ in villeus adenoom
M8261/3	Adenocarcinoom in villeus adenoom
M8262/3	Villeus adenocarcinoom
M8263/0	Tubulovilleus adenoom, NNO
M8263/2	Adenocarcinoma in situ in tubulovilleus adenoom
M8263/3	Adenocarcinoom in tubulovilleus adenoom
M8264/0	Papillomatose, glandulair [obs]
M8265/3	Micropapillair carcinoom, NNO
M8270/0	Chromofoob adenoom
M8270/3	Chromofoob adenocarcinoom
M8271/0	Lactotroop adenoom
M8272/0	Hypofysair adenoom, NNO
M8272/3	Hypofysair carcinoom, NNO
M8273/3	Hypofysair blastoom
Acidofiel adenoom [obs]
M8280/0
M8280/3
Acidofiel carcinoom [obs]
M8281/0
Gemengd acidofiel en basofiel adenoom [obs]
M8281/3
Gemengd acidofiel en basofiel carcinoom [obs]
M8290/0
Oxyfiel adenoom
M8290/3
Oxyfiel adenocarcinoom
M8300/0
Basofiel adenoom [obs]
M8300/3
Basofiel carcinoom [obs]
M8310/0	Clear cell’-adenoom
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M8310/3	Clear cell’-adenocarcinoom, NNO
M8311/1	Hypernefroïde tumor [obs]
M8311/3	Erfelijke leiomyomatose en niercelcarcinoom (HRCC)-geassocieerd
niercelcarcinoom
M8312/3	Niercelcarcinoom, NNO
M8313/0
Clear cell’-adenofibroom
M8313/1	Heldercellige ‘borderline’ tumor
M8313/3
Clear cell’ adenocarcinofibroom
M8314/3	Lipidenrijk carcinoom
M8315/3	Glycogeenrijk carcinoom
M8316/1	Multiloculair cystisch renaal neoplasma met laag maligne potentieel
M8316/3	Cyste-geassocieerd niercelcarcinoom
M8317/3	Niercelcarcinoom, chromofoob type
M8318/3	Niercelcarcinoom, sarcomatoïd
M8319/3	Verzamelbuiscarcinoom
M8320/3	Granulaircelcarcinoom
M8321/0	Hoofdceladenoom
M8322/0	Water-clear cell’-adenoom
M8322/3	Water-clear cell’-adenocarcinoom
M8323/0	Gemengdcellig adenoom
M8323/1	Heldercellig papillair niercelcarcinoom
M8323/3	Gemengdcellig adenocarcinoom
M8324/0	Lipoadenoom
M8325/0	Metanefrisch adenoom
M8330/0	Folliculair adenoom, NNO
M8330/1	Atypisch folliculair adenoom [obs]
M8330/3	Folliculair carcinoom, NNO
M8331/3
Folliculair adenocarcinoom, goed gedifferentieerd
M8332/3	Folliculair adenocarcinoom, trabeculair type
M8333/0	Microfolliculair adenoom, NNO
M8333/3	Foetaal adenocarcinoom
M8334/0	Macrofolliculair adenoom
M8335/1	Folliculaire tumor met onzeker maligne potentieel
M8335/3	Folliculair carcinoom, minimaal invasief
M8336/1	Hyaliniserende trabeculaire tumor
M8337/3
Weinig gedifferentieerd schildkliercarcinoom
M8339/3	Folliculair carcinoom, ingekapseld, angioinvasief
M8340/3	Papillair carcinoom, folliculaire variant
M8341/3	Papillair microcarcinoom
M8342/3	Papillair carcinoom, oncocytische variant
M8343/3	Papillair carcinoom van de schildklier, ingekapseld
M8344/3	Papillair carcinoom, cilindrisch celtype
M8345/3	Medullair schildkliercarcinoom
M8346/3	Gemengd medullair en folliculair carcinoom
M8347/3	Gemengd medullair en papillair carcinoom
M8348/1
Goed gedifferentieerde tumor met onzeker maligne potentieel
M8349/1	Niet-invasief folliculair schildklierneoplasma met papillair-achtige
nucleaire kenmerken (NIFTP)
M8350/3	Niet-ingekapseld scleroserend carcinoom [obs]
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M8360/1	Multipele endocriene adenomen [obs]
M8361/0	Juxtaglomerulaire tumor
M8370/0	Adrenocorticaal adenoom, NNO
M8370/3	Adrenocorticaal carcinoom
M8371/0	Adrenocorticaal adenoom, compact celtype
M8372/0	Adrenocorticaal adenoom, gepigmenteerd
M8373/0	Adrenocorticaal adenoom, ‘clear-cell’-type
M8374/0	Adrenocorticaal adenoom, glomerulosacel-type
M8375/0	Adrenocorticaal adenoom, gemengdcellig type
M8380/0	Endometrioïd adenoom, NNO
M8380/1	Endometrioïd adenoom, ‘borderline’ maligniteit
M8380/2	Endometrioïde intra-epitheliale neoplasie
M8380/3	Endometrioïd adenocarcinoom, NNO
M8381/0
Endometrioïd adenofibroom, NNO
M8381/1
Endometrioïd adenofibroom, ‘borderline’ maligniteit
M8381/3
Endometrioïd adenofibroom, maligne
M8382/3	Endometrioïd adenocarcinoom, secretoire variant
M8383/3	Endometrioïd adenocarcinoom, trilhaarcelvariant
M8384/3	Adenocarcinoom, endocervicaal type
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M839-M842	Neoplasmata van huidadnexa
M8390/0	Adenoom van huidadnexa
M8390/3	Adenocarcinoom van huidadnexa, NNO
M8391/0
Folliculair fibroom
M8392/0
Syringofibroadenoom
M8400/0	Zweetklieradenoom
M8400/1	Zweetkliertumor, NNO
M8400/3	Zweetklieradenocarcinoom
M8401/0	Apocrien adenoom
M8401/3	Apocrien adenocarcinoom
M8402/0	Hidradenoom, NNO
M8402/3	Hidradenocarcinoom
M8403/0	Spiradenoom, NNO
M8403/3	Maligne eccrien spiradenoom
M8404/0	Hidrocystoom
M8405/0	Papillair hidradenoom
M8406/0	Syringocystadenoma papilliferum
M8406/3	Syringocystadenocarcinoma papilliferum
M8407/0	Syringoom, NNO
M8407/3	Microcystisch carcinoom van adnexa
M8408/0	Eccrien papillair adenoom
M8408/3	Digitaal papillair adenocarcinoom
M8409/0	Poroom, NNO
M8409/2	Porocarcinoma in situ
M8409/3	Porocarcinoom, NNO
M8410/0	Sebaceoma
M8410/3	Talgkliercarcinoom
M8413/3	Eccrien adenocarcinoom
M8420/0	Cerumineus adenoom
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M843	Muco-epidermoïde neoplasmata
M8430/1	Muco-epidermoïde tumor [obs]
M8430/3	Muco-epidermoïd carcinoom
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M844-M849	Cystische, mucineuze en sereuze neoplasmata
M8440/0	Cystadenoom, NNO
M8440/3	Cystadenocarcinoom, NNO [obs]
M8441/0	Sereus cystadenoom, NNO
M8441/2	Sereus intra-epitheliaal carcinoom
M8441/3	Sereus carcinoom, NNO
M8442/1	Sereuze ‘borderline’ tumor, NNO
M8443/0	Clear cell’-cystadenoom
M8450/0	Papillair cystadenoom, NNO
M8450/3	Papillair cystadenocarcinoom, NNO [obs]
M8451/1	Papillair cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit [obs]
M8452/1	Solide pseudopapillaire tumor van het ovarium
M8452/3	Solide pseudopapillaire neoplasma van de pancreas
M8453/0	Intraductaal papillair mucineus adenoom
M8453/2	Intraductaal papillair mucineus neoplasma met hooggradige dysplasie
M8453/3	Intraductaal papillair mucineus neoplasma met geassocieerd invasief
carcinoom
M8454/0	Cystische tumor van de atrioventriculaire knoop
M8460/2	Sereuze ‘borderline’ tumor, micropapillaire variant
M8460/3	Laaggradig sereus carcinoom
M8461/0	Sereus-oppervlaktepapilloom
M8461/3	Hooggradig sereus carcinoom
M8470/0	Mucineus cystadenoom, NNO
M8470/2	Mucineus cystisch neoplasma met hooggradige dysplasie
M8470/3	Mucineus cystadenocarcinoom, NNO
M8472/1	Mucineuze cystische tumor, ‘borderline’ maligniteit
M8474/0	Seromucineus cystadenoom
M8474/1	Seromucineuze ‘borderline’ tumor
M8474/3	Seromucineus carcinoom
M8480/0	Mucineus adenoom
M8480/1	Laaggradig mucineus neoplasma van de appendix
M8480/3	Mucineus adenocarcinoom
M8480/6	Pseudomyxoma peritonei
M8481/3	Mucineproducerend adenocarcinoom
M8482/3	Mucineus carcinoom, gastrisch type
M8490/3	Zegelringcelcarcinoom
M8490/6	Gemetastaseerd zegelringcelcarcinoom
M850-M854	Ductale en lobulaire neoplasmata
M8500/2
Intraductaal carcinoom, niet-infiltrerend, NNO
M8500/3
Infiltrerend ductaal carcinoom, NNO
M8501/2
Comedocarcinoom, niet-infiltrerend
M8501/3	Comedocarcinoom, NNO

M11

ICD-10_deel 1_nawerk_2021.indd 11

28-5-2021 11:45:29

I nternationale

classificatie van ziekten

ca
tio

na

lp

ur
po
se
s

on

ly

M8502/3	Secretoir carcinoom van de borst
M8503/0	Intraductaal papilloom
M8503/2
Intraductaal papillair adenocarcinoom, niet-infiltrerend
M8503/3	Intraductaal papillair adenocarcinoom met invasie
M8504/0	Intracystisch papillair adenoom
M8504/2	Ingekapseld papillair carcinoom
M8504/3	Ingekapseld papillair carcinoom met invasie
M8505/0	Intraductale papillomatose, NNO
M8506/0	Adenoom van de tepel
M8507/2	Intraductaal micropapillair carcinoom
M8507/3	Invasief micropapillair carcinoom van de borst
M8508/3	Cystisch hypersecretoir carcinoom [obs]
M8509/2	Solide papillair carcinoma in situ
M8509/3	Solide papillair carcinoom met invasie
M8510/3	Medullair carcinoom, NNO
M8512/3	Medullair carcinoom met lymfoïd stroma [obs]
M8513/3	Atypisch medullair carcinoom
M8514/3	Ductaal carcinoom, desmoplastisch type
M8519/2	Lobulair carcinoma in situ, pleomorf
M8520/2	Lobulair carcinoma in situ, NNO
M8520/3	Lobulair carcinoom, NNO
M8521/3
Infiltrerend ductulair carcinoom
M8522/2	Intraductaal carcinoom en lobulair carcinoma in situ
M8522/3
Infiltrerend ductaal en lobulair carcinoom
M8523/3
Infiltrerend ductaal carcinoom gemengd met andere carcinoomtypes
M8524/3
Infitrerend lobulair carcinoom gemengd met andere carcinoomtypes
M8525/3	Polymorf adenocarcinoom
Inflammatoir carcinoom
M8530/3
M8540/3	Ziekte van Paget van mamma
M8541/3
Ziekte van Paget en infiltrerend ductaal carcinoom van de borst
M8542/3	Ziekte van Paget, extramammair
M8543/3	Ziekte van Paget en intraductaal carcinoom van de borst
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M855	Acinuscel-neoplasmata
M8550/0	Acinusceladenoom
M8550/1	Acinusceltumor [obs]
M8550/3	Acinuscelcarcinoom
M8551/3	Acinuscel-cystadenocarcinoom [obs]
M8552/3	Gemengd acinair ductaal carcinoom
M856-M857	Complexe epitheliale neoplasmata
M8560/0	Gemengd plaveiselcelpapilloom en glandulair papilloom
M8560/3	Adenosquameus carcinoom
M8561/0	Adenolymfoom
M8562/3	Epitheliaal-myo-epitheliaal carcinoom
M8563/0	Lymfadenoom
M8570/3	Adenocarcinoom met plaveiselcelmetaplasie
M8571/3	Adenocarcinoom met kraakbenige en benige metaplasie
M8572/3	Adenocarcinoom met spoelcelmetaplasie
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M858	Epitheliale neoplasmata van de thymus
M8580/0	Microscopisch thymoom
M8580/1	Micronodulair thymoom met lymfoïd stroma
M8580/3	Thymoom, NNO
M8581/3	Thymoom, type A
M8582/3	Thymoom, type AB
M8583/3	Thymoom, type B1
M8584/3	Thymoom, type B2
M8585/3	Thymoom, type B3
M8586/3	Carcinoom van de thymus, NNO
M8587/0	Ectopisch hamartomateus thymoom
M8588/3	Spoelcelvormige epitheliale tumor met thymusachtig element
M8589/3	Intrathyroïdaal thymisch carcinoom

ly

M8573/3	Adenocarcinoom met apocriene metaplasie
M8574/3
Adenocarcinoom met neuro-endocriene differentiatie
M8575/3	Metaplastisch carcinoom, NNO
M8576/3	Hepatoïd adenocarcinoom
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M859-M867 Specifieke neoplasmata van de gonaden
M8590/0	Sex cord’-stromale tumor, benigne
M8590/1	Sex cord’-gonadale stromale tumor, NNO
M8591/1
Sex cord’-gonadale stromale tumor, onvolledig gedifferentieerd
M8592/1	Sex cord’-gonadale stromale tumor, gemengde vormen
M8593/1	Stromale tumor met mineure ‘sex cord’-elementen
M8594/1	Gemengd kiemcel-‘sex cord’-stromale tumor, NNO
M8600/0	Thecoom, NNO
M8600/3	Thecoom, maligne
M8601/0	Thecoom, geluteïniseerd
M8602/0	Scleroserende stromale tumor
M8610/0	Luteoom, NNO
M8620/1	Granulosaceltumor, volwassen type van de testis
M8620/3	Granulosaceltumor, volwassen type van het ovarium
M8621/1	Granulosacel-thecaceltumor
M8622/0	Granulosaceltumor van de testis, juveniele type
M8622/1	Juveniele granulosaceltumor
M8623/1	‘Sex cord’-tumor met annulaire tubuli
M8630/0	Androblastoom, benigne [obs]
M8630/1	Androblastoom, NNO [obs]
M8630/3	Androblastoom, maligne [obs]
M8631/0
Sertoli- en Leydigceltumor, goed gedifferentieerd
M8631/1
Sertoli- en Leydigceltumor, intermediaire differentiatie
M8631/3
Sertoli- en Leydigceltumor, weinig gedifferentieerd
M8632/1	Gynandroblastoom
M8633/1	Sertoli- en Leydigceltumor, retiform
M8634/1
Sertoli- en Leydigceltumor, intermediaire differentiatie, met heterologe
elementen
M8634/3
Sertoli- en Leydigceltumor, weinig gedifferentieerd, met heterologe
elementen
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M8640/1	Sertoli-celtumor, NNO
M8640/3	Sertoli-celcarcinoom
M8641/0	Sertoli-celtumor met lipidenstapeling
M8642/1	Grootcellige verkalkende Sertoli-celtumor
M8643/1	Intratubulaire grootcellige hyaliniserende Sertoli-cel neoplasie
M8650/0	Leydig-celtumor van het ovarium, NNO
M8650/1	Leydig-celtumor van de testis, NNO
M8650/3	Leydig-celtumor, maligne
M8660/0	Hilusceltumor
M8670/0	Lipide celtumor van het ovarium
M8670/3	Steroïdceltumor, maligne
M8671/0	Adrenale-resttumor

ly
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M868-M871	Paragangliomen en glomustumoren
M8680/3	Paraganglioom, NNO
M8681/3	Sympathisch paraganglioom
M8682/3	Parasympathisch paraganglioom
M8683/0	Gangliocytair paraganglioom
M8690/3	Paraganglioom van het middenoor
M8691/3	Glomus aorticum-tumor
M8692/3	Paraganglioom van glomus caroticum
M8693/3	Extra-adrenaal paraganglioom, NNO
M8700/3	Feochromocytoom, NNO
M8710/3	Glomangiosarcoom
M8711/0	Glomustumor, NNO
M8711/1	Glomangiomatose
M8711/3	Glomustumor, maligne
M8712/0	Glomangioom
M8713/0	Glomangiomyoom
M8714/0	Perivasculaire epitheloïde tumor, benigne
M8714/3	Perivasculaire epitheloïde tumor, maligne

Fo
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M872-M879	Naevi en melanomen
M8720/0	Gepigmenteerde naevus, NNO
M8720/2	Melanoma in situ
M8720/3	Maligne melanoom, NNO
M8721/3	Nodulair melanoom
M8722/0	Balloncelnaevus
M8722/3	Balloncelmelanoom
M8723/0	Halonaevus
M8723/3	Maligne melanoom, regressief
M8725/0	Neuronaevus
M8726/0	Magnocellulaire naevus
M8727/0	Dysplastische naevus
M8728/0	Meningeale melanocytose
M8728/1	Meningeaal melanocytoom
M8728/3	Meningeale melanomatose
M8730/0	Niet-gepigmenteerde naevus
M8730/3	Amelanotisch melanoom
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M8740/0	Junctionale naevus, NOS
M8740/3	Maligne melanoom in junctionale naevus
M8741/2	Precancereuze melanose, NNO
M8741/3	Maligne melanoom in precancereuze melanose
M8742/0	Lentigineuze melanocytaire naevus
M8742/2	Lentigo maligna
M8742/3	Lentigo maligna melanoom
M8743/3	Melanoom door lage cumulatieve zonneschade
M8744/0	Acrale naevus
M8744/3	Acraal melanoom
M8745/3	Desmoplastisch melanoom
M8746/3	Lentigineus melanoom van de slijmvliezen
M8750/0	Dermale naevus
M8760/0	Samengestelde naevus
M8761/0	Congenitale melanotische naevus, NNO
M8761/1	Gepigmenteerde reuzennaevus, NNO
M8761/3	Maligne melanoom ontstaan in congenitale reuzennaevus
M8762/1	Proliferatieve dermale afwijking in congenitale naevus
M8770/0	Epitheloïdcel- en spoelcelnaevus
M8770/3	Maligne tumor van Spitz
M8771/0	Epitheloïdcelnaevus
M8771/3	Epitheloïdcelmelanoom
M8772/0	Spoelcelnaevus, NNO
M8772/3	Spoelcelmelanoom, NNO
M8773/3	Spoelcelmelanoom, type A
M8774/3	Spoelcelmelanoom, type B
M8780/0	Blauwe naevus, NNO
M8780/1	Gepigmenteerd epitheloïd melanocytoom
M8780/3	Blauwe naevus, maligne [obs]
M8790/0	Cellulaire blauwe naevus

ly
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Tumoren van weke delen en sarcomen, NNO
M880
M8800/0	Tumor van weke delen, benigne
M8800/3	Sarcoom, NNO
M8800/9	Sarcomatose, NNO
M8801/3	Spoelcelsarcoom
M8802/1	Pleomorfe hyaliniserende angiëctatische tumor
M8802/3	Reuscelsarcoom
M8803/3	Kleincellig sarcoom
M8804/3	Epitheloïd sarcoom
Ongedifferentieerd sarcoom
M8805/3
M8806/3	Desmoplastische klein- en rondcellige tumor
M881-M883	Fibromateuze neoplasmata
M8810/0	Fibroom, NNO
Cellulair fibroom
M8810/1
M8810/3	Fibrosarcoom, NNO
M8811/0	Fibromyxoom, NNO
Myxo-inflammatoir fibroblastisch sarcoom
M8811/1
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M8811/3
Myxofibrosarcoom
M8812/0	Fibroom van het periost
M8812/3	Fibrosarcoom van het periost
M8813/0	Fibroom van de peesschede
M8813/1
Palmair/plantair type fibromatose
M8813/3	Fibrosarcoom van de fascie
M8814/3
Infantiel fibrosarcoom
M8815/0
Solitaire fibreuze tumor/Hemangiopericytoom, graad 1
M8815/1
Solitaire fibreuze tumor, NNO
M8815/3
Solitaire fibreuze tumor, maligne
M8816/0
Calcificerend aponeurotisch fibroom
M8817/0
Calcificerende fibreuze tumor
M8818/0	Fibreuze dysplasie
Elastofibroom
M8820/0
M8821/1
Agressieve fibromatose
M8822/1
Abdominale fibromatose
M8823/0
Sclerotisch fibroom
M8823/1
Desmoplastisch fibroom
M8824/0
Myofibroom
M8824/1
Myofibromatose
M8825/0
Myofibroblastoom
M8825/1
Myofibroblastische tumor, NNO
M8825/3
Myofibroblastisch sarcoom
M8826/0
Angiomyofibroblastoom
M8827/1
Myofibroblastische tumor, peribronchiaal
M8828/0	Nodulaire fasciitis
M8830/0	Fibreus histiocytoom, benigne
M8830/1	Fibreus histiocytoom, atypisch
M8830/3	Fibreus histiocytoom, maligne
M8831/0	Histiocytoom, NNO
Dermatofibroom, NNO
M8832/0
M8832/1
Dermatofibrosarcoma protuberans, NNO
M8832/3
Dermatofibrosarcoom protuberans, fibrosarcomateus
M8833/1
Gepigmenteerd dermatofibrosarcoma protuberans
M8834/1
Reuscelfibroblastoom
M8835/1
Plexiforme fibrohistiocytaire tumor
M8836/1
Angiomatoïd fibreus histiocytoom

ly
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M884	Myxomateuze neoplasmata
M8840/0	Myxoom, NNO
M8840/3	Myxosarcoom
M8841/0	Angiomyxoom, NNO
Ossificerende fibromyxoïde tumor
M8842/0
M8842/3
Ossificerende fibromyxoïde tumor, maligne
M885-M888	Lipomateuze neoplasmata
M8850/0	Lipoom, NNO
M8850/1	Atypische lipomateuze tumor
M8850/3	Liposarcoom, NNO
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M8851/0	Fibrolipoom
M8851/1
Lipofibromatose
M8851/3
Liposarcoom, goed gedifferentieerd, NNO
M8852/0	Fibromyxolipoom
M8852/3	Myxoïd liposarcoom
M8853/3	Rondcellig liposarcoom [obs]
M8854/0	Pleomorf lipoom [obs]
M8854/3	Pleomorf liposarcoom
M8855/3	Gemengd type liposarcoom
M8856/0	Intramusculair lipoom
M8857/0	Spoelcellipoom
M8857/3	Fibroblastisch liposarcoom
Ongedifferentieerd liposarcoom
M8858/3
M8860/0	Angiomyolipoom
M8860/1	Angiomyolipoom, epitheloïd
M8861/0	Angiolipoom, NNO
M8862/0	Chondroïd lipoom
M8870/0	Myelolipoom
M8880/0	Hibernoom
M8881/0	Lipoblastomatose
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M889-M892	Myomateuze neoplasmata
M8890/0	Leiomyoom, NNO
M8890/1	Leiomyomatose, NNO
M8890/3	Leiomyosarcoom, NNO
M8891/0	Epitheloïd leiomyoom
M8891/3	Epitheloïd leiomyosarcoom
M8892/0	Cellulair leiomyoom
M8893/0	Bizar leiomyoom
M8894/0	Angioleiomyoom
M8894/3	Angiomyosarcoom
M8895/0	Myoom
M8895/3	Myosarcoom
M8896/0	Myxoïd leiomyoom
M8896/3	Myxoïd leiomyosarcoom
M8897/1	Tumor van glad spierweefsel met onzeker maligne potentieel
M8898/1	Metastaserend leiomyoom
M8900/0	Rhabdomyoom, NNO
M8900/3	Rhabdomyosarcoom, NNO
M8901/3	Pleomorf rhabdomyosarcoom, volwassen type
M8902/3	Gemengd type rhabdomyosarcoom
M8903/0	Foetaal rhabdomyoom
M8904/0	Cellulair rhabdomyoom, volwassen vorm
M8905/0	Genitaal rhabdomyoom
M8910/3	Embryonaal rhabdomyosarcoom, NNO
M8912/3	Spoelcellig rhabdomyosarcoom
M8920/3	Alveolair rhabdomyosarcoom
M8921/3	Ectomesenchymoom
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M893-M899	Complexe gemengde en stromale neoplasmata
M8930/0	Stromale nodule van het endometrium
M8930/3	Stromaal sarcoom van het endometrium, NNO
M8931/3	Stromaal sarcoom van het endometrium, laaggradig
M8932/0	Adenomyoom, NNO
M8933/3	Adenosarcoom
M8934/3
Carcinofibroom
M8935/0	Stromale tumor, benigne
M8935/1	Stromale tumor, NNO
M8935/3	Stromaal sarcoom, NNO
M8936/3	Gastrointestinale stromale tumor
M8940/0	Pleomorf adenoom
M8940/3	Gemengde tumor, maligne, NNO
M8941/3	Carcinoom ex pleomorf adenoom
M8950/3	Mengtumor van gang van Müller
M8951/3	Mesodermale mengtumor
M8959/0	Benigne cystisch nefroom
M8959/1
Cystisch partieel gedifferentieerd nefroblastoom
M8959/3	Maligne cystisch nefroom
M8960/1	Mesoblastisch nefroom
M8960/3	Nefroblastoom, NNO
M8963/3	Rhabdoïde tumor, NNO
M8964/3	Clear cell’-sarcoom van de nier
M8966/0	Renomedullaire interstitiumceltumor
Ossificerende renale tumor
M8967/0
M8970/3	Hepatoblastoom, NNO
M8971/3	Pancreatoblastoom
M8972/3	Pulmonaal blastoom
M8973/3	Pleuropulmonaal blastoom
M8974/1	Sialoblastoom
M8975/1
Calcificerende geneste epitheliale stromale tumor
M8980/3	Carcinosarcoom, NNO
M8981/3	Carcinosarcoom, embryonaal type
M8982/0	Myo-epithelioom, NNO
M8982/3	Myo-epitheliaal carcinoom
M8983/0	Adenomyo-epithelioom, NNO
M8983/3	Adenomyo-epithelioom met carcinoom
M8990/0	Mesenchymoom, benigne
M8990/1	Mesenchymoom, NNO
M8990/3	Mesenchymoom, maligne
M8991/3	Embryonaal sarcoom
M8992/0	Pulmonaal hamartoom

ly
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I nternationale

M900-M903	Fibro-epitheliale neoplasmata
M9000/0	Brenner-tumor, NNO
M9000/1	Brenner-tumor, ‘borderline’ maligniteit
M9000/3	Brenner-tumor, maligne
M9010/0	Fibroadenoom, NNO
Intracanaliculair fibroadenoom
M9011/0
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M9012/0
Pericanaliculair fibroadenoom
M9013/0
Adenofibroom, NNO
M9014/0
Sereus adenofibroom, NNO
M9014/1
Sereus adenofibroom, ‘borderline’ maligniteit
M9014/3
Sereus adenocarcinofibroom
M9015/0
Mucineus adenofibroom, NNO
M9015/1
Mucineus adenofibroom, ‘borderline’ maligniteit
M9015/3
Mucineus adenocarcinofibroom
M9016/0
Reuscelfibroadenoom
M9020/0	Phyllodes-tumor, benigne
M9020/1	Phyllodes-tumor, ‘borderline’ maligniteit
M9020/3	Phyllodes-tumor, maligne
Juveniel fibroadenoom
M9030/0

van nieuwvormingen
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M orfologie

lp

M904	Synoviale neoplasmata
M9040/0	Synovioom, benigne
M9040/3	Synoviaal sarcoom, NNO
M9041/3	Synoviaal sarcoom, spoelceltype
M9042/3	Synoviaal sarcoom, epitheloïd celtype
M9043/3	Synoviaal sarcoom, bifasisch type
M9044/3	Clear cell’-sarcoom, NNO
M9045/3	Bifenotypisch sinonasaal sarcoom
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M905	Mesotheliale neoplasmata
M9050/0	Mesothelioom, benigne
M9050/3	Mesothelioom, maligne
M9051/0	Fibreus mesothelioom, benigne
M9051/3	Fibreus mesothelioom, maligne
M9052/0	Epitheloïd mesothelioom, benigne
M9052/1
Goed gedifferentieerd papillair mesothelioom van de pleura
M9052/3	Epitheloïd mesothelioom, maligne
M9053/3	Bifasisch mesothelioom, maligne
M9054/0	Adenomatoïde tumor, NNO
M9055/0	Peritoneale inclusiecysten

Fo
r

M906-M909	Kiemcel-neoplasmata
M9060/3	Dysgerminoom
M9061/3	Seminoom, NNO
M9062/3	Seminoom, anaplastisch type
M9063/3	Spermatocytair seminoom
M9064/2	Intratubulaire maligne kiemcellen
M9064/3	Germinoom
M9065/3	Kiemceltumor, non-seminoma
M9070/3	Embryonaal carcinoom, NNO
M9071/3	Yolk sac’-tumor, NNO
M9072/3	Polyembryoom
M9073/1	Gonadoblastoom
M9080/0	Teratoom, benigne
M9080/1	Teratoom, NNO
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M9080/3	Teratoom, maligne, NNO
M9081/3	Teratocarcinoom
M9082/3
Teratoom, maligne, ongedifferentieerd type
M9083/3	Teratoom, maligne, intermediair type
M9084/0	Dermoïdcyste, NNO
M9084/3	Teratoom met maligne transformatie
M9085/3	Gemengde kiemceltumor
M9086/3	Kiemceltumor met geassocieerde hematologische maligniteit
M9090/0	Struma ovarii, NNO
M9090/3	Struma ovarii, maligne
M9091/1	Strumaal carcinoïd

ly
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M910	Neoplasmata van trofoblast
M9100/0	Mola hydatidosa, NNO
M9100/1	Invasieve mola hydatidosa
M9100/3	Choriocarcinoom, NNO
M9101/3	Choriocarcinoom gecombineerd met andere kiemcelelementen
M9102/3	Maligne teratoom van trofoblast
M9103/0	Partiële mola hydatidosa
M9104/1	Placentaire trofoblasttumor
M9105/3	Epitheloïde trofoblasttumor

na

M911	Mesonefromen
M9110/0	Adenoom van de rete ovarii
M9110/1
Wolffiaanse tumor
M9110/3	Mesonefroom, maligne
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M912-M916	Tumoren van bloedvaten
M9120/0	Hemangioom, NNO
M9120/3	Hemangiosarcoom
M9121/0	Caverneus hemangioom
M9122/0	Veneus hemangioom
M9123/0	Racemeus hemangioom
Kupffer-celsarcoom
M9124/3
M9125/0	Epitheloïd hemangioom
M9126/0	Atypisch vasculair letsel
M9130/0	Hemangio-endothelioom, benigne [obs]
M9130/1	Hemangio-endothelioom, NNO
M9130/3	Hemangio-endothelioom, maligne
M9131/0	Capillair hemangioom
M9132/0	Intramusculair hemangioom
M9133/3	Epitheloïd hemangio-endothelioom, NNO
M9135/1	Papillair intralymfatisch angio-endothelioom
M9136/1	Spoelcelhemangio-endothelioom
M9137/0	Myo-intimoom
M9137/3	Intima sarcoom
M9138/1	Pseudomyogeen (epitheloïd sarcoomachtig) hemangio-endothelioom
M9140/3	Kaposi-sarcoom
M9141/0	Angiokeratoom
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M9142/0	Verruceus keratotisch hemangioom
M9160/0
Angiofibroom, NNO
M9161/0	Verworven ‘tufted’ hemangioom
M9161/1	Hemangioblastoom
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M9173/0	Cystisch lymfangioom
M9174/0	Lymfangiomyoom
M9174/1	Lymfangioleiomyomatose
M9175/0	Hemolymfangioom

ly

M917	Tumoren van lymfevaten
M9170/0	Lymfangioom, NNO
M9170/3	Lymfangiosarcoom
M9171/0	Capillair lymfangioom
M9172/0	Caverneus lymfangioom
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M918-M924 Neoplasmata van botweefsel en kraakbeen
M9180/0	Osteoom, NNO
M9180/3	Osteosarcoom, NNO
M9181/3	Chondroblastisch osteosarcoom
M9182/3	Fibroblastisch osteosarcoom
M9183/3	Telangiëctatisch osteosarcoom
M9184/3	Osteosarcoom bij botziekte van Paget
M9185/3	Kleincellig osteosarcoom
M9186/3	Centraal osteosarcoom, NNO
M9187/3	Laaggradig centraal osteosarcoom
M9191/0	Osteoïd osteoom, NNO
M9192/3	Para-ostaal osteosarcoom
M9193/3	Periostaal osteosarcoom
M9194/3	Hooggradig oppervlakte osteosarcoom
M9195/3	Intracorticaal osteosarcoom
M9200/0	Osteoblastoom, NNO
M9200/1	Agressief osteoblastoom
M9210/0	Osteochondroom
M9210/1	Osteochondromatose, NNO
M9211/0	Osteochondromyxoom
M9212/0	Bizarre parosteale osteochondromateuze proliferatie
M9213/0	Subunguale exostose
M9220/0	Chondroom, NNO
M9220/1	Chondromatose, NNO
M9220/3	Chondrosarcoom, NNO
M9221/0	Periostaal chondroom
M9221/3	Periostaal chondrosarcoom
M9222/1	Atypische cartilagineuze tumor
M9230/1	Chondroblastoom, NNO
M9230/3	Chondroblastoom, maligne
M9231/3	Myxoïd chondrosarcoom
M9240/3	Mesenchymaal chondrosarcoom
Chondromyxoïd fibroom
M9241/0

M21

ICD-10_deel 1_nawerk_2021.indd 21

28-5-2021 11:45:29

I nternationale

classificatie van ziekten

on

ur
po
se
s

M925	Reusceltumoren
M9250/1	Reusceltumor van bot, NNO
M9250/3	Reusceltumor van bot, maligne
M9251/1	Reusceltumor van weke delen, NNO
M9251/3	Reusceltumor van weke delen, maligne
M9252/0	Tenosynoviale reusceltumor, NNO
M9252/1
Tenosynoviale reusceltumor, diffuus
M9252/3	Maligne tenosynoviale reusceltumor

ly

M9242/3	Clear-cell’-chondrosarcoom
M9243/3
Ongedifferentieerd chondrosarcoom

M926	Diverse bottumoren
M9260/0	Aneurysmale botcyste
M9261/3	Adamantinoom van lange beenderen
M9262/0
Ossificerend fibroom
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M927-M934	Odontogene tumoren
M9270/0	Odontogene tumor, benigne
M9270/1	Odontogene tumor, NNO
M9270/3	Odontogene tumor, maligne
M9271/0
Ameloblastisch fibrodentinoom
M9272/0	Cementoom, NNO
M9273/0	Cementoblastoom, benigne
Cemento-ossificerend fibroom
M9274/0
M9275/0	Cementoma gigantiforme
M9280/0	Odontoom, NNO
M9281/0	Samengesteld odontoom
M9282/0	Complex odontoom
Ameloblastisch fibro-odontoom
M9290/0
M9290/3	Ameloblastisch odontosarcoom
M9300/0	Adenomatoïde odontogene tumor
M9301/0	Verkalkende odontogene cyste
M9302/0	Dentinogene ‘ghost cell’-tumor
M9302/3	‘Ghost cell’ odontogeen carcinoom
M9310/0	Ameloblastoom, NNO
M9310/3	Ameloblastoom, metastaserend
M9311/0	Odontoameloblastoom
M9312/0	Odontogene plaveiselceltumor
M9320/0	Odontogeen myxoom
Odontogeen fibroom, NNO
M9321/0
M9322/0
Perifeer odontogeen fibroom
M9330/0
Ameloblastisch fibroom
M9330/3
Ameloblastisch fibrosarcoom
M9340/0
Calcificerende epitheliale odontogene tumor
M9341/3	‘Clear cell’-odontogeen carcinoom
M9342/3	Odontogeen carcinosarcoom

M22

ICD-10_deel 1_nawerk_2021.indd 22

28-5-2021 11:45:29

ur
po
se
s

M9364/3	Ewing-sarcoom
M9365/3	Askin-tumor
M9370/0	Benigne notochordale tumor
M9370/3	Chordoom, NNO
M9371/3	Chondroïd chordoom
Ongedifferentieerd chordoom
M9372/3
M9373/0	Parachordoom

ly

M935-M937	Diverse tumoren
M9350/1	Craniofaryngeoom
M9351/1	Craniofaryngeoom, adamantinomateus
M9352/1	Craniofaryngeoom, papillair
M9360/1	Pinealoom, NNO [obs]
M9361/1	Pineocytoom
M9362/3	Pineoblastoom
M9363/0	Melanotische neuro-ectodermale tumor

van nieuwvormingen

on

M orfologie
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M938-M948	Gliomen
M9380/3	Glioom, maligne
M9381/3	Gliomatosis cerebri
M9382/3	Oligoastrocytoom, NNO
M9383/1	Subependymoom
M9384/1	Subependymaal reuscelastrocytoom
Diffuus ‘midline’ glioom, H3 K27M-mutant
M9385/3
M9390/0	Papilloom van plexus choroideus, NNO
M9390/1	Atypisch papilloom van plexus choroideus
M9390/3	Carcinoom van plexus choroideus
M9391/1	Sellair ependymoom
M9391/3	Ependymoom, NNO
M9392/3	Ependymoom, anaplastisch type
M9393/3	Papillair ependymoom
M9394/1	Myxopapillair ependymoom
M9395/3	Papillaire tumor van de pineale regio
M9396/3	Ependymoom, RELA fusie-positief
M9400/3	Astrocytoom, NNO
M9401/3	Astrocytoom, anaplastisch type
M9410/3	Protoplasmatisch astrocytoom [obs]
M9411/3	Gemistocytair astrocytoom, NNO
M9412/1	Desmoplastisch infantiel astrocytoom
M9413/0	Dysembryoplastische neuro-epitheliale tumor
M9420/3	Fibrillair astrocytoom
M9421/1	Pilocytair astrocytoom
M9423/3	Polair spongioblastoom
M9424/3	Pleomorf xanthoastrocytoom
M9425/3	Pilomyxoïd astrocytoom
M9430/3	Astroblastoom [obs]
M9431/1	Angiocentrisch glioom
M9432/1	Pituicytoom
M9440/3	Glioblastoom, NNO
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M9441/3	Reuscelglioblastoom
M9442/1
Gliofibroom
M9442/3	Gliosarcoom
M9444/1	Chordoïd glioom
M9445/3	Glioblastoom, IDH-mutant
M9450/3	Oligodendroglioom, NNO
M9451/3	Oligodendroglioom, anaplastisch type
M9460/3	Oligodendroblastoom [obs]
M9470/3	Medulloblastoom, NNO
M9471/3	Desmoplastisch nodulair medulloblastoom
M9472/3	Medullomyoblastoom [obs]
M9473/3	Embryonale tumor van het CZS, NNO
M9474/3	Grootcellig medulloblastoom
M9475/3	Medulloblastoom, WNT-geactiveerd, NNO
M9476/3	Medulloblastoom, SHH-geactiveerd en TP53-mutant
M9477/3	Meduloblastoom, non-WNT/non-SHH
M9478/3	Embryonale tumor met ‘multilayered rosettes’ met C19MC alteratie
M9480/3	Cerebellair sarcoom, NNO [obs]

ly

I nternationale

Fo
r

ed
u

ca
tio

na

lp

M949-M952	Neuro-epitheliomateuze neoplasmata
M9490/0	Ganglioneuroom
M9490/3	Ganglioneuroblastoom
M9491/0	Ganglioneuromatose
M9492/0	Gangliocytoom, NNO
M9493/0	Dysplastisch gangliocytoom van het cerebellum (Lhermitte-Duclos)
M9500/3	Neuroblastoom, NNO
M9501/0	Medullo-epithelioom, benigne
M9501/3	Medullo-epithelioom, NNO
M9502/0	Teratoïd medullo-epithelioom, benigne
M9502/3	Teratoïd medullo-epithelioom, NNO
M9503/3	Neuro-epithelioom, NNO
M9504/3	Spongioneuroblastoom
M9505/1	Ganglioglioom, NNO
M9505/3	Ganglioglioom, anaplastisch type
M9506/1	Centraal neurocytoom
M9507/0	Pacini-tumor
M9508/3	Atypische teratoïde/rhabdoïde tumor
M9509/1	Papillaire glioneuronale tumor
M9510/0	Retinocytoom
M9510/3	Retinoblastoom, NNO
Retinoblastoom, gedifferentieerd
M9511/3
M9512/3
Retinoblastoom, ongedifferentieerd
M9513/3
Retinoblastoom, diffuus
M9514/1	Retinoblastoom, spontaan geregresseerd
M9520/3	Neurogene olfactoriustumor
M9521/3	Neurocytoom van de nervus olfactorius
M9522/3	Neuroblastoom van de nervus olfactorius
M9523/3	Neuro-epithelioom van de nervus olfactorius
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M953	Meningeomen
M9530/0	Meningeoom, NNO
M9530/3	Meningeoom, maligne
M9531/0	Meningotheliaal meningeoom
M9532/0	Fibreus meningeoom
M9533/0	Psammomateus meningeoom
M9534/0	Angiomateus meningeoom
M9535/0	Hemangioblastisch meningeoom [obs]
M9537/0	Meningeoom, overgangstype
M9538/1	Clear cell’-meningeoom
M9538/3	Papillair meningeoom
M9539/1	Atypisch meningeoom
M9539/3	Meningeale sarcomatose

ly
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M954-M957	Tumoren van zenuwscheden
M9540/0
Neurofibroom, NNO
M9540/3	Maligne perifere zenuwschedetumor, NNO
M9541/0
Melanotisch neurofibroom
M9542/3	Maligne perifere zenuwschedetumor, epitheloïd
M9550/0
Plexiform neurofibroom
M9560/0	Schwannoom, NNO
M9560/1	Melanotisch schwannoom
M9560/3	Neurilemmoom, maligne [obs]
M9561/3	Maligne perifere zenuwschedetumor met rhabdomyoblastische
differentiatie
M9562/0	Zenuwschedemyxoom
M9563/0	Zenuwschedetumor, NNO
M9570/0	Neuroom, NNO
M9571/0	Perineurioom, NNO
M9571/3	Perineurioom, maligne

ed
u

Granulairceltumoren en alveolair weke-delensarcoom
M958
M9580/0	Granulairceltumor, NNO
M9580/3	Granulairceltumor, maligne
M9581/3	Alveolair weke-delensarcoom
M9582/0	Granulairceltumor van de sellaire regio
M959-M972 Hodgkin-lymfomen en non-Hodgkin-lymfomen

Fo
r

M959
Maligne lymfomen, NNO of diffuus
M9590/3	Maligne lymfoom, NNO
M9591/1	Monoclonale B-cel lymfocytose, NNO
M9591/3	Maligne lymfoom, non-Hodgkin, NNO
M9596/3	Gemengd Hodgkin- en non-Hodgkin-lymfoom
M9597/3	Primair cutaan follikelcentrum lymfoom
M965-M966 Hodgkin-lymfoom
M9650/3	Hodgkin-lymfoom, NNO
M9651/3	Hodgkin-lymfoom, lymfocytenrijke vorm
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M9652/3	Hodgkin-lymfoom, gemengdcellig, NNO
M9653/3	Hodgkin-lymfoom, lymfocytenarme vorm, NNO
M9654/3
Hodgkin-lymfoom, lymfocytenarme vorm, diffuse fibrose
M9655/3	Hodgkin-lymfoom lymfocytenarme vorm, reticulair [obs]
M9659/3	Hodgkin-lymfoom, lymfocytenrijke vorm, nodulair
M9661/3	Hodgkin-granuloom [obs]
M9662/3	Hodgkin-sarcoom [obs]
M9663/3	Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, NNO
M9664/3	Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, celrijke fase
M9665/3	Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, graad 1
M9667/3	Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, graad 2
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M967-M969	Mature B-cellymfomen
M9671/3	Maligne lymfoom, lymfoplasmacytair
M9673/1	In situ mantelcel-neoplasie
M9673/3	Mantelcellymfoom
M9675/3
Maligne lymfoom, gemengd type met kleine en grote cellen, diffuus [obs]
M9678/3
Primair effusielymfoom
M9679/3	Mediastinaal grootcellig B-cellymfoom
M9680/1	EBV-positieve mucocutane ulcer
M9680/3
Diffuus grootcellig B-cellymfoom, NNO
M9684/3
Maligne grootcellig B-cellymfoom, diffuus, immunoblastisch, NNO
M9687/3	Burkitt-lymfoom, NNO
M9688/3	T-celrijk/histiocytenrijk grootcellig B-cellymfoom
M9689/3	Splenisch marginale zone B-cellymfoom
M9690/3	Folliculair lymfoom, NNO
M9691/3	Folliculair lymfoom, graad 2
M9695/1	In situ folliculaire neoplasie
M9695/3	Folliculair lymfoom, graad 1
M9698/3	Folliculair lymfoom, graad 3
M9699/3	Marginale zone B-cellymfoom, NNO

Fo
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M970-M971	Mature T- en NK-cellymfomen
M9700/3	Mycosis fungoides
M9701/3	Syndroom van Sézary
M9702/1	Indolente T-cel lymfoproliferatieve aandoening van het gastrointestinaal
stelsel
M9702/3	Matuur T-cellymfoom, NNO
M9705/3	Angioimmunoblastich T-cellymfoom
M9708/3	Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma’
M9709/1	Primair cutaan CD4-positief klein/medium T-cel lymfoproliferatieve
aandoening
M9709/3	Cutaan T-cellymfoom, NNO
M9712/3	Intravasculair grootcellig B-cellymfoom
M9714/3	Anaplastisch grootcellig lymfoom, T-cel- en Null-celtype
M9715/3	Anaplastisch grootcellig lymfoom, ALK negatief
M9716/3	Hepatosplenisch T-cellymfoom
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M9717/3	Intestinaal T-cellymfoom
M9718/1	Primair cutaan CD30+ T-cellymfoproliferatieve aandoening
M9718/3	Primair cutaan anaplastisch grootcellig lymfoom
M9719/3	NK/T-cellymfoom, nasaal en nasaaltype
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M972	Precursorcel-lymfoblasten lymfoom
M9724/3	Systemische EBV positieve T-cel lymfoproliferatieve aandoening van het
kind
M9725/1	Hydroa vacciniform-’like’ lymfoproliferatieve aandoening
M9726/3	Primair cutaan gamma-delta T-cellymfoom
M9727/3	Precursorcel-lymfoblastenlymfoom, NNO
M973	Plasmaceltumoren
M9731/3	Plasmacytoom, NNO
M9732/3	Plasmacelmyeloom
M9733/3	Plasmacelleukemie
M9734/3	Plasmacytoom, extramedullair
M9735/3	Plasmablastisch lymfoom
M9737/3	ALK positief grootcellig B-cellymfoom
M9738/3
HHV8-positief diffuus grootcellig B-cellymfoom

ca
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M974	Mestceltumoren
M9740/1	Mastocytoom, NNO
M9740/3	Mestcelsarcoom
M9741/1	Indolente systemische mastocytose
M9741/3	Maligne mastocytose
M9742/3	Mestcelleukemie
M9749/3	Ziekte van Erdheim-Chester

ed
u

M975	Neoplasmata van histiocyten en ‘accessory’ lymfoïde cellen
M9750/3	Maligne histiocytose
M9751/1	Langerhans-celhistiocytose, NNO
M9751/3	Langerhans-celhistiocytose, gedissemineerd
M9755/3	Histiocytair sarcoom
M9756/3	Langerhans-celsarcoom
M9757/3	Interdigitating dendritic cell sarcoma’
M9758/3	Folliculair dendritisch celsarcoom
M9759/3	Fibroblastische reticulumceltumor

Fo
r

M976	Immunoproliferatieve aandoeningen
M9760/3	Immunoproliferatieve aandoening, NNO
M9761/1	IgM monoclonale gammopathie van onduidelijke betekenis
M9761/3	Macroglobulinemie van Waldenström
M9762/3	Heavy chain disease’, NNO
M9764/3	Immunoproliferatieve aandoening van de dunne darm
M9765/1	Monoclonale gammopathie van onduidelijke betekenis, NNO
M9766/1	Angiocentrische immunoproliferatieve aandoening
M9766/3	Lymfomatoïde granulomatose, graad 3
M9767/1	Angioimmunoblastische lymfadenopathie (AIL)
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M9768/1	T-gamma lymfoproliferatieve aandoening
M9769/1	Immuunglobuline stapelingsziekte
M980-M994 Leukemieën
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M980
Leukemieën, NNO
M9800/3	Leukemie, NNO
M9801/3	Acute leukemie, NNO
M9805/3	Acute bifenotypische leukemie
M9806/3	Acute leukemie gemengd fenotype met t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1
M9807/3	Acute leukemie gemengd fenotype met t(v;11q23); MLL herschikking
M9808/3	Acute leukemie gemengd fenotype, B/myeloïd, NNO
M9809/3	Acute leukemie gemengd fenotype, T/myeloïd, NNO
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M981-M983 Lymfoïde leukemieën
M9811/3	B-lymfoblastische leukemie/lymfoom, NNO
M9812/3	B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met t(9;22)(q34;11.2); BCR-ABL1
M9813/3	B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met t(v;11q23); MLL herschikking
M9814/3	B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met t(12;21)(p13;q22);TEL-AML1
(ETV6-RUNX1)
M9815/3	B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met hyperdiploïdie
M9816/3	B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met hypodiploïdie (ALL
hypodiploïdie)
M9817/3	B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met t(5;14)(q31;32); IL3-IGH
M9818/3	B-lymfoblastische leukemie/lymfoom met t(1;19)(q23;p13.3); E2APBX1(TCF3-PBX1)
M9819/3	B-lymfoblastische leukemie/lymfoom, BCR-ABL1-’like’
M9820/3	Lymfoïde leukemie, NNO
M9823/1	Monoclonale B-cel lymfocytose, CLL-type
M9823/3	Chronische lymfocytaire B-celleukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom
M9827/3	Adult T-cell leukemia/lymphoma’ (HTLV- 1 positief)
M9831/3	Grootcellige granulaire T-cel lymfocytaire leukemie
M9832/3	Prolymfocytenleukemie, NNO
M9833/3	Prolymfocytenleukemie, B-cel type
M9834/3	Prolymfocytenleukemie, T-cel type
M9835/3	Precursorcel-lymfoblastische leukemie, NNO
M9837/3	Precursor T-cel-lymfoblastische leukemie

Fo
r

M984-M993 Myeloïde leukemieën
M9840/3	Acute erytroïde leukemie
M9860/3	Myeloïde leukemie, NNO
M9861/3	Acute myeloïde leukemie, NNO
M9863/3	Chronische myeloïde leukemie, NNO
M9865/3	Acute myeloïde leukemie met t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
M9866/3	Acute promyelocytaire leukemie, t(15;17) (q22;q11-12)
M9867/3	Acute myelomonocytaire leukemie, NNO
M9869/3	Acute myeloïde leukemie met inv (3)(q21;q26.2) of t(3;3)(q21;q26.2);
RPN1-EVI1
M9870/3
Acute basofiele leukemie
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M9871/3
Acute myeloïde leukemie met abnormale beenmergeosinofielen
M9872/3
Acute myeloïde leukemie, minimale differentiatie
M9873/3	Acute myeloïde leukemie zonder maturatie
M9874/3	Acute myeloïde leukemie met maturatie
M9875/3	Chronische myelogene leukemie, BCR/ABL positief
M9876/3	Atypische chronische myeloïde leukemie, BCR/ABL negatief
M9877/3	Acute myeloïde leukemie met gemuteerde NPM1
M9878/3	Acute myeloïde leukemie met bi-allelische mutatie van CEBPA
M9879/3	Acute myeloïde leukemie met gemuteerde RUNX1
M9891/3	Acute monocytaire leukemie
M9895/3	Acute myeloïde leukemie met myelodysplasie-gerelateerde wijzigingen
M9896/3	Acute myeloïde leukemie, t(8;21)(q22;q22)
M9897/3	Acute myeloïde leukemie, 11q23 abnormaliteiten
M9898/1	Transiënte abnormale myelopoïese
M9898/3	Myeloïde leukemie geassocieerd met Downsyndroom
M9910/3	Acute megakaryoblastische leukemie
M9911/3	Acute myeloïde leukemie (megakaryoblastisch) met t(1;22)(p13;q13);
RBM15-MKL1
M9912/3	Acute myeloïde leukemie met BCR-ABL1
M9920/3	Therapiegerelateerd myeloïd neoplasma
M9930/3	Myeloïd sarcoom
Acute panmyelose met myelofibrose
M9931/3

ca
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na

M994
Andere leukemieën
M9940/3	Hairy cell-leukemie, NNO
M9945/3	Chronische myelomonocytaire leukemie, NNO
M9946/3	Juveniele myelomonocytaire leukemie, NNO
M9948/3	Agressieve NK-celleukemie
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M995-M996	Myeloproliferatieve neoplasmata
M9950/3	Polycythaemia vera
M9960/3	Myeloproliferatief neoplasma, NNO
M9961/3
Primaire myelofibrose
M9962/3	Essentiële trombocytemie
Chronische neutrofiele leukemie
M9963/3
M9964/3
Chronische eosinofiele leukemie
M9965/3	Myeloïd of lymfoïd neoplasma met PDGFRA herschikking
M9966/3	Myeloïd neoplasma met PDGFRB herschikking
M9967/3	Myeloïd of lymfoïd neoplasma met FGFR1 abnormaliteiten
M9968/3	Myeloïd of lymfoïd neoplasma met PCM1-JAK2
M997	Andere hematologische neoplasmata
M9970/1	Lymfoproliferatieve aandoening, NNO
M9971/1	Post-transplantatie lymfoproliferatieve aandoening, NNO
M9975/3
Myeloproliferatief neoplasma, niet classificeerbaar

M998-M999	Myelodysplastische syndromen
M9980/3	Myelodysplastisch syndroom met ‘single lineage’ dysplasie
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M9982/3	Myelodysplastisch syndroom met ringsideroblasten en ‘single lineage’
dysplasie
M9983/3	Myelodysplastisch syndroom met overmatig veel blasten
M9984/3	Refractaire anemie met overmatig veel blasten in transformatie [obs]
M9985/3	Myelodysplastisch syndroom met ‘multilineage’ dysplasie
M9986/3	Myelodysplastisch syndroom met geïsoleerd del(5q)
M9987/3	Therapiegerelateerd myelodysplastisch syndroom, NNO
M9989/3	Myelodysplastisch syndroom, NNO
M9993/3	Myelodysplastisch syndroom met ringsideroblasten en ‘multilineage’
dysplasie
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Lijst 1 – Algemene mortaliteit – gecomprimeerde lijst (103 oorzaken)
Lijst 2 – Algemene mortaliteit – keuzelijst (80 oorzaken)
Lijst 3 – Zuigelingen- en kindersterfte – gecomprimeerde lijst (67 oorzaken)
Lijst 4 – Zuigelingen- en kindersterfte – keuzelijst (51 oorzaken)
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Speciale lijst voor morbiditeit (298 oorzaken)
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Speciale lijst 1 voor mortaliteit

on

Opmerking: Deze lijsten werden aanvaard door de World Health Assembly in 1990
voor de statistische weergave van gegevens. In Paragraaf 5 van Deel 2, de
Handleiding, worden ze beschreven en wordt het gebruik ervan verklaard.

Algemene mortaliteit
Gecomprimeerde lijst
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Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen
A00-B99
Cholera
A00
Diarree en gastro-enteritis van verondersteld infectieuze oorsprong
A09
Overige intestinale infectieziekten	
A01-A08
Respiratoire tuberculose
A15-A16
Overige tuberculose
A17-A19
Pest
A20
Tetanus
A33-A35
Difterie
A36
Kinkhoest
A37
Meningokokkeninfectie	
A39
Sepsis	
A40-A41
Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht
A50-A64
Acute poliomyelitis
A80
Rabies [hondsdolheid]
A82
Gele koorts
A95
Overige door artropoden overgebrachte virale koorts en
A92-A94, A96-A99
virale hemorragische koorts
1-18
Mazelen
B05
1-19
Virushepatitis
B15-B19
1-20
Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV]
B20-B24
1-21
Malaria	
B50-B54
1-22
Leishmaniasis
B55
1-23
Trypanosomiasis
B56-B57
1-24
Schistosomiasis [bilharziasis]
B65
1-25
Restgroep van bepaalde infectieziekten en
A21-A32, A38,
parasitaire aandoeningen
A42-A49, A65	
A79, A81, A83	
A89, B00-B04,
	
B06-B09, B25	
B49, B58-B64,
	
B66-B94, B99
1-26
Neoplasmata
C00-048
1-27
Maligne neoplasma van lip, mond- en keelholte
C00-C14
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
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1-49
1-50

ly
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1-51
1-52
1-53
1-54

lp

1-43
1-44
1-45
1-46



1-47
1-48

na

1-39
1-40
1-41
1-42

Maligne neoplasma van oesofagus
C15
Maligne neoplasma van maag
C16
Maligne neoplasma van colon, rectum en anus
C18-C21
Maligne neoplasma van lever en intrahepatische galwegen	
C22
Maligne neoplasma van pancreas	
C25
Maligne neoplasma van larynx
C32
Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long
C33-C34
Maligne melanoom van huid	
C43
Maligne neoplasma van mamma
C50
Maligne neoplasma van cervix uteri	
C53
Maligne neoplasma van overige en niet gespecificeerde delen
C54-C55
van uterus
Maligne neoplasma van ovarium
C56
Maligne neoplasma van prostaat
C61
Maligne neoplasma van blaas
C67
Maligne neoplasma van meningen, hersenen en
C70-C72
overige delen van centraal zenuwstelsel
Non-Hodgkin-lymfoom
C82-C85
Multipel myeloom en maligne neoplasmata van plasmacellen	
C90
Leukemieën
C91-C95
Restgroep van maligne neoplasmata
C17, C23-C24, C26-C31,
C37-C41, C44-C49, C51-C52,
C57-C60, C62-C66, C68-C69,
C73-C81,C88, C96-C97
Restgroep van neoplasmata
D00-D48
Ziekten van bloed en bloedvormende organen en
050-089
bepaalde aandoeningen van immuunsysteem
Anemieën
D50-D64
Restgroep van ziekten van bloed en bloedvormende
D65-D89
organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem
Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen
E00-E89
Diabetes mellitus
E10-E14
Ondervoeding
E40-E46
Restgroep van endocriene ziekten, voedings- en
E00-E07, E15stofwisselingsstoornissen
E34, E50-E89
Psychische stoornissen en gedragsstoornissen
F01-F99
Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door
F10-F19
gebruik van psychoactieve middelen
Restgroep van psychische stoornissen en gedragsstoornissen
F01-F09,
F20-F99
Ziekten van zenuwstelsel
G00-G98
Meningitis
G00, G03
Ziekte van Alzheimer
G30
Restgroep van ziekten van zenuwstelsel
G04-G25, G31-G98
Ziekten van oog en adnexen
H00-H59
Ziekten van oor en processus mastoideus
H60-H95
Ziekten van hart en vaatstelsel
I00-I99
Acuut reuma en chronische reumatische hartziekten
I00-I09
Hypertensieve ziekten
I10-I13

ca
tio

1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38

classificatie van ziekten

1-55
1-56
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1-57

1-58
1-59
1-60
1-61
1-62
1-63
1-64
1-65
1-66
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1-93
1-94

ly

I20-I25
I26-I51
I60-I69
I70
I71-I99
J00-J98
J09-J11
J12-J18
J20-J22
J40-J47
J00-J06, J30-J39,
J60-J98
K00-K92
K25-K27
K70-K76
K00-K22,
K28-K66, K80-K92
L00-L98
M00-M99
N00-N99
N00-N15
N17-N99
O00-O99
O00-O08
O10-O92
O98-O99
O95-O97
P00-P96

ur
po
se
s

Ziekten van spijsverteringsstelsel
Ulcus ventriculi et duodeni
Ziekten van lever
Restgroep van ziekten van spijsverteringsstelsel

na

lp

Ziekten van huid en subcutis
Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel
Ziekten van urogenitaal stelsel
Ziekten van glomeruli en tubulo-interstitiële nierziekten
Restgroep van ziekten van urogenitaal stelsel
Zwangerschap, bevalling en kraambed
Zwangerschap eindigend in misgeboorte
Overige direct obstetrische doodsoorzaken
Indirect obstetrische doodsoorzaken
Restgroep van zwangerschap, bevalling en kraambed
Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben
in perinatale periode
Congenitale afwijkingen, misvormingen en
Q00-Q99
chromosoomafwijkingen
Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en
R00-R99
laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd
Uitwendige oorzaken van mortaliteit
V01-Y89
Vervoersongevallen
V01-V99
Vallen
W00-W19
Onopzettelijke verdrinking en onderdompeling
W65-W74
Blootstelling aan rook, vuur en vlammen
X00-X09
Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling
X40-X49
aan schadelijke stoffen
Opzettelijk zichzelf schade toebrengen
X60-X84
Geweldpleging
X85-Y09
Alle overige uitwendige oorzaken
W20-W64, W75-W99,
X10-X39, X50-X59,
Y10-Y89

Fo
r

ed
u

1-95
1-96
1-97
1-98
1-99
1-100

Ischemische hartziekten
Overige hartziekten
Cerebrovasculaire ziekten
Atherosclerose
Restgroep van ziekten van hart en vaatstelsel
Ziekten van ademhalingsstelsel
Influenza
Pneumonie
Overige acute infecties van onderste luchtwegen
Chronische aandoeningen van onderste luchtwegen
Restgroep van ziekten van ademhalingsstelsel

ca
tio

1-67
1-68
1-69
1-70
1-71
1-72
1-73
1-74
1-75
1-76
1-77

1-78
1-79
1-80
1-81

1-82
1-83
1-84
1-85
1-86
1-87
1-88
1-89
1-90
1-91
1-92

lijsten voor mortaliteit en morbiditeit

on

S peciale

1-101
1-102
1-103
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classificatie van ziekten

Speciale lijst 2 voor mortaliteit
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2-25
2-26
2-27
2-28
2-29
2-30
2-31
2-32
2-33
2-34
2-35
2-36

na

2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24

Cholera
A00
Diarree en gastro-enteritis van verondersteld infectieuze oorsprong
A09
Overige intestinale infectieziekten
A01-A08
Respiratoire tuberculose
A15-A16
Overige tuberculose
A17-A19
Pest
A20
Tetanus
A33-A35
Difterie
A36
Kinkhoest
A37
Meningokokkeninfectie
A39
Sepsis
A40-A41
Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht
A50-A64
Acute poliomyelitis
A80
Rabies [hondsdolheid]
A82
Gele koorts
A95
Overige door artropoden overgebrachte virale koorts
A92-A94,
en virale hemorragische koorts
A96-A99
Mazelen	
B05
Virushepatitis
B15-B19
Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV]
B20-B24
Malaria
B50-B54
Leishmaniasis
B55
Trypanosomiasis
B56-B57
Schistosomiasis [bilharziasis]
B65
Restgroep van bepaalde infectieziekten en
A21-A32, A38,
parasitaire aandoeningen
A42-A49, A65-A79,
A81, A83-A89, B00-B04,
B06-B09, B25-B49,
B58-B64, B66-B94, B99
Maligne neoplasma van lip, mond- en keelholte
C00-C14
Maligne neoplasma van oesofagus	
C15
Maligne neoplasma van maag
C16
Maligne neoplasma van colon, rectum en anus
C18-C2
Maligne neoplasma van lever en intrahepatische galwegen
C2
Maligne neoplasma van pancreas
C25
Maligne neoplasma van larynx
C32
Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long
C33-C34
Maligne melanoom van huid	
C43
Maligne neoplasma van mamma
C50
Maligne neoplasma van cervix uteri	
C53
Maligne neoplasma van overige en niet gespecificeerde delen
C54-C55
van uterus

ca
tio

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16

ly

Algemene mortaliteit
Keuzelijst

lijsten-6

ICD-10_deel 1_nawerk_2021.indd 6

28-5-2021 11:45:30
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lijsten voor mortaliteit en morbiditeit

Maligne neoplasma van ovarium
C56
Maligne neoplasma van prostaat
C61
Maligne neoplasma van blaas
C67
Maligne neoplasma van meningen, hersenen en
C70-C72
overige delen van centraal zenuwstelsel
2-41
Non-Hodgkin-lymfoom
C82-C85
2-42
Multipel myeloom en maligne neoplasmata van plasmacellen	
C90
2-43
Leukemieën
C91-C95
2-44
Restgroep van maligne neoplasmata
C17, C23-C24, C26-C31,

C37-C41, C44-C49, C51-C52,

C57-C60, C62-C66, C68-C69,

C73-C81, C88, C96-C97
2-45
Anemieën
D50-D64
2-46
Diabetes mellitus
E10-E14
2-47
Ondervoeding
E40-E46
2-48
Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door
F10-F19
gebruik van psychoactieve middelen
2-49
Meningitis
G00, G03
2-50
Ziekte van Alzheimer
G30
2-51
Acuut reuma en chronische reumatische hartziekten
I00-I09
2-52
Hypertensieve ziekten
I10-I13
2-53
Ischemische hartziekten
I20-I25
2-54
Overige hartziekten
I26-I51
2-55
Cerebrovasculaire ziekten
I60-I69
2-56
Atherosclerose
I70
2-57
Restgroep van ziekten van hart en vaatstelsel
I71-I99
2-58
Influenza
J09-J11
2-59
Pneumonie
J12-J18
2-60
Overige acute infecties van onderste luchtwegen
J20-J22
2-61
Chronische aandoeningen van onderste luchtwegen	
J40-J47 2-62
Restgroep van ziekten van ademhalingsstelsel
J00-J06, J30-J39,

J60-J98
2-63
Ulcus ventriculi et duodeni
K25-K27
2-64
Ziekten van lever
K70-K76
2-65
Ziekten van glomeruli en tubulo-interstitiële nierziekten
N00-N15
2-66
Zwangerschap eindigend in misgeboorte
O00-O08
2-67
Overige direct obstetrische doodsoorzaken
O10-O92
2-68
Indirect obstetrische doodsoorzaken
O98-O99
Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode P00-P96
2-69
2-70
Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen Q00-Q99
2-71
Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en
R00-R99
laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd
2-72
Alle overige ziekten
D00-D48, D65-D89, E00-E07,

E15-E34, E50-E89, F01-F09,
	
F20-F99, G04-G25, G31-G98,

H00-H95, K00-K22, K28-K66,
	
K80-K92, L00-L98, M00-M99,

N17-N99, O95-O97
2-73
Vervoersongevallen
V01-V99
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2-37
2-38
2-39
2-40
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W00-W19
W65-W74
X00-X09
X40-X49
X60-X84
X85-Y09
W20-W64, W75-W99,
X10-X39, X50-X59,
Y10-Y89
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ur
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2-78
2-79
2-80



Vallen
Onopzettelijke verdrinking en onderdompeling
Blootstelling aan rook, vuur en vlammen
Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan
schadelijke stoffen
Opzettelijk zichzelf schade toebrengen
Geweldpleging
Alle overige uitwendige oorzaken

ly

2-74
2-75
2-76
2-77

classificatie van ziekten

on
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lijsten voor mortaliteit en morbiditeit

Speciale lijst 3 voor mortaliteit

3-21
3-22

on
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lp
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3-23
3-24
3-25

na


3-16
3-17
3-18
3-19
3-20

Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen
A00-B99
Diarree en gastro-enteritis van verondersteld infectieuze oorsprong
A09
Overige intestinale infectieziekten
A00-A08
Tuberculose
A15-A19
Tetanus
A33, A35
Difterie
A36
Kinkhoest
A37
Meningokokkeninfectie
A39
Sepsis
A40-A41
Acute poliomyelitis
A80
Mazelen
B05
Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV]
B20-B24
Overige virusziekten	
A81-B04, B06-B19,
B25-B34
Malaria B50-B54
Restgroep van bepaalde infectieziekten en parasitaire	
A20-A32, A38,
aandoeningen
A42-A79, B35B49, B55-B94, B99
Neoplasmata
C00-048
Leukemieën
C91-C95
Restgroep van maligne neoplasmata
C00-C90, C96-C97
Restgroep van neoplasmata
D00-D48
Ziekten van bloed en bloedvormende organen en
050-089
bepaalde aandoeningen van immuunsysteem
Anemieën
D50-D64
Restgroep van ziekten van bloed en bloedvormende
D65-D89
organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem
Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen
E00-E88
Ondervoeding en overige voedingsdeficiënties
E40-E64
Restgroep van endocriene ziekten, voedings- en
E00-E34,
stofwisselingsstoornissen
E65-E89
Ziekten van zenuwstelsel
G00-G98
Meningitis
G00, G03
Restgroep van ziekten van zenuwstelsel
G04-G98
Ziekten van oor en processus mastoideus
H60-H95
Ziekten van hart en vaatstelsel
I00-I99
Ziekten van ademhalingsstelsel
J00-J98
Pneumonie
J12-J18
Overige acute respiratoire infecties
J00-J11, J20-J22
Restgroep van ziekten van ademhalingsstelsel
J30-J98
Ziekten van spijsverteringsstelsel
K00-K92
Ziekten van urogenitaal stelsel
N00-N99

ca
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3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13

3-14
3-15
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Zuigelingen- en kindersterfte
Gecomprimeerde lijst
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3-26
3-27
3-28
3-29
3-30
3-31
3-32
3-33
3-34
3-35
3-36
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3-50
3-51

3-52
3-53
3-54
3-55

3-56
3-57
3-58
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3-59
3-60
3-61
3-62
3-63
3-64
3-65
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3-48

3-49
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3-39
3-40
3-41
3-42
3-43
3-44
3-45
3-46
3-47

na

3-38

Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben
P00-P96
in perinatale periode
Foetus en pasgeborene beînvloed door factoren van
P00-P04
moeder en door complicaties van zwangerschap en bevalling
Stoornissen gerelateerd aan zwangerschapsduur en foetale groei
P05-P08
Geboortetrauma
P10-P15
Intra-uteriene hypoxie en asfyxie bij geboorte
P20-P21
Respiratoire nood van pasgeborene	
P22
Congenitale pneumonie
P23
Overige respiratoire aandoeningen van pasgeborene
P24-P28
Bacteriële sepsis van pasgeborene	
P36
Omfalitis van pasgeborene met of zonder geringe bloeding
P38
Hemorragische en hematologische aandoeningen van
P50-P61
foetus en pasgeborene
Restgroep van perinatale aandoeningen
P29, P35, P37,
P39, P70-P96
Congenitale afwijkingen, misvormingen en
Q00-Q99
chromosoomafwijkingen
Congenitale hydrocefalus en spina bifida	
Q03, Q05
Overige congenitale misvormingen van zenuwstelsel
Q00-Q02, Q04,
Q06-Q07
Congenitale misvormingen van hart	
Q20-Q24
Overige congenitale misvormingen van hart en vaatstelsel
Q25-Q28
Syndroom van Down en overige chromosoomafwijkingen
Q90-Q99
Overige congenitale afwijkingen
Q10-Q18,
Q30-Q89
Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en
R00-R99
laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd
Sudden infant death syndrome [wiegendood]
R95
Overige symptomen, afwijkende klinische	
R00-R94,
bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
R96-R99
geclassificeerd
Alle overige ziekten
F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99
Uitwendige oorzaken van mortaliteit
V01-Y89
Vervoersongevallen
V01-V99
Onopzettelijke verdrinking en onderdompeling
W65-W74
Overige onopzettelijke belemmeringen van ademhaling
W75-W84
Blootstelling aan rook, vuur en vlammen	
X00-X09
Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan
X40-X49
schadelijke stoffen
Geweldpleging X85-Y09
Alle overige uitwendige oorzaken	
W00-W64, W85-W99,
X10-X39, X50-X84,
Y10-Y89
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3-37

classificatie van ziekten

3-66
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lijsten voor mortaliteit en morbiditeit

Speciale lijst 4 voor mortaliteit
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4-19
4-20
4-21
4-22
4-23
4-24
4-25

na


4-15
4-16
4-17
4-18

Diarree en gastro-enteritis van verondersteld infectieuze oorsprong
A09
Overige intestinale infectieziekten
A00-A08
Tuberculose
A15-A19
Tetanus
A33, A35
Difterie
A36
Kinkhoest
A37
Meningokokkeninfectie
A39
Sepsis
A40-A41
Acute poliomyelitis
A80
Mazelen
B05
Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV]
B20-B24
Overige virusziekten
A81-B04,
B06-B19, B25-B34
Malaria
B50-B54
Restgroep van bepaalde infectieziekten en
A20-A32, A38,
parasitaire aandoeningen
A42-A79, B35-B49,
B55-B94, B99
Leukemieën
C91-C95
Restgroep van maligne neoplasmata
C00-C90, C96-C97
Anemieën
D50-D64
Restgroep van ziekten van bloed en bloedvormende
D65-D89
organen en bepaalde aandoeningen van immuunsysteem
Ondervoeding en overige voedingsdeficiënties
E40-E64
Meningitis
G00, G03
Restgroep van ziekten van zenuwstelsel
G04-G98
Pneumonie
J12-J18
Overige acute respiratoire infecties
J00-J11, J20-J22
Ziekten van spijsverteringsstelsel
K00-K92
Foetus en pasgeborene beînvloed door factoren van
P00-P04
moeder en door complicaties van zwangerschap en bevalling
Stoornissen gerelateerd aan zwangerschapsduur en foetale groei
P05-P08
Geboortetrauma
P10-P15
Intra-uteriene hypoxie en asfyxie bij geboorte
P20-P21
Respiratoire nood van pasgeborene	
P22
Congenitale pneumonie
P23
Overige respiratoire aandoeningen van pasgeborene
P24-P28
Bacteriële sepsis van pasgeborene	
P36
Omfalitis van pasgeborene met of zonder geringe bloeding	
P38
Hemorragische en hematologische aandoeningen van
P50-P61
foetus en pasgeborene
Restgroep van perinatale aandoeningen
P29, P35, P37, P39, P70-P96
Congenitale hydrocefalus en spina bifida
Q03, Q05
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4-1
4-2
3-4
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12

4-13
4-14
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Zuigelingen- en kindersterfte
Keuzelijst
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4-37
Overige congenitale afwijkingen van zenuwstelsel
Q00-Q02, Q04,
	
Q06-Q07
4-38
Congenitale afwijkingen van hart
Q20-Q24
4-39
Overige congenitale afwijkingen van hart en vaatstelsel
Q25-Q28
4-40
Syndroom van Down en overige chromosoomafwijkingen
Q90-Q99
4-41
Overige congenitale afwijkingen
Q10-Q18,
	
Q30-Q89
4-42
Sudden infant death syndrome [wiegendood]
R95
4-43
Overige symptomen, afwijkende klinische bevindingen en
R00-R94,
laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd
R96-R99
4-44
Alle overige ziekten
D00-D48, E00-E34,

E65-E89, F01-F99,

H00-H95, I00-I99,

J30-J98, L00-L98,

M00-M99, N00-N99
4-45
Vervoersongevallen
V01-V99
4-46
Onopzettelijke verdrinking en onderdompeling
W65-W74
4-47
Overige onopzettelijke belemmeringen van ademhaling
W75-W84
4-48
Blootstelling aan rook, vuur en vlammen
X00-X09
4-49
Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan
X40-X49
schadelijke stoffen
4-50
Geweldpleging
X85-Y09
4-51
Alle overige uitwendige oorzaken
W00-W64, W85	
W99, X10-X39,
	
X50-X84, Y10-Y89
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1
Cholera
A00
2
Typhus abdominalis en paratyfus
A01
3
Shigellose
A03
4
Amoebiasis
A06
5
Diarree en gastro-enteritis van verondersteld infectieuze oorsprong
A09
6
Overige intestinale infectieziekten
A02, A04-A05, A07-A08
7
Respiratoire tuberculose
A15-A16
8
Overige tuberculose
A17-A19
Pest
A20
9
10
Brucellose
A23
11
Lepra
A30
12
Tetanus neonatorum
A33
13
Overige tetanus
A34-A35
14
Difterie
A36
15
Kinkhoest
A37
16
Meningokokkeninfectie
A39
17
Sepsis
A40-A41
18
Overige bacteriële ziekten	
A21-A22, A24-A28,
	
A31-A32, A38, A42-A49
Congenitale syfilis
A50
19
20
Vroege syfilis
A51
21
Overige syfilis
A52-A53
22
Gonokokkeninfectie
A54
23
Seksueel overdraagbare Chlamydia-infecties
A55-A56
24
Overige infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht
A57-A64
25
Relapsing fever
A68
26
Trachoom
A71
27
Vlektyfus
A75
28
Acute poliomyelitis
A80
29
Rabies [hondsdolheid]
A82
Virale encefalitis
A83-A86
30
31
Gele koorts
A95
32
Overige door artropoden overgebrachte virale koorts
A92-A94,
en virale hemorragische koorts	
A96-A99
33
Herpesvirus-infecties [herpes simplex]
B00
34
Varicella [waterpokken] en herpes zoster
B01-B02
35
Mazelen
B05
36
Rubella [rodehond]
B06
37
Acute hepatitis B
B16
38
Overige virushepatitis
B15, B17-B19
39
Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV]
B20-B24
40
Bof
B26
41
Overige virusziekten
A81, A87-A89, B03-B04,

B07-B09, B25, B27-B34
42
Schimmelziekten
B35-B49
43
Malaria
B50-B54
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Maligne neoplasma van lip, mond- en keelholte
Maligne neoplasma van oesofagus
Maligne neoplasma van maag
Maligne neoplasma van colon
Maligne neoplasma van overgang van sigmoîd in
rectum, anus en anaal kanaal
Maligne neoplasma van lever en intrahepatische galwegen
C22
Maligne neoplasma van pancreas
C25
Overige maligne neoplasmata van spijsverteringsorganen
C17, C23-C24, C26
Maligne neoplasma van larynx
C32
Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long
C33-C34
Overige maligne neoplasmata van ademhalingsstelsel
C30-C31,
en intrathoracale organen
C37-C39
Maligne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen
C40-C41
Maligne melanoom van huid
C43
Overige maligne neoplasmata van huid
C44
Maligne neoplasmata van mesotheel en weke delen
C45-C49
Maligne neoplasma van mamma
C50
Maligne neoplasma van cervix uteri
C53
Maligne neoplasma van overige en niet gespecificeerde delen
C54-C55
van uterus
Overige maligne neoplasmata van vrouwelijke
C51-C52,
geslachtsorganen
C56-C58
Maligne neoplasma van prostaat
C61
Overige maligne neoplasmata van mannelijke geslachtsorganen C60, C62-C63
Maligne neoplasma van blaas
C67
Overige maligne neoplasmata van nier en urinewegen
C64-C66, C68
Maligne neoplasma van oog en adnexen
C69
Maligne neoplasma van hersenen
C71
Maligne neoplasma van overige delen van centraal zenuwstelsel
C70, C72
Maligne neoplasmata van overige, slecht omschreven,
C73-C80, C97
secundaire, niet gespecificeerde en multipele lokalisaties
Ziekte van Hodgkin
C81
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69
70
71
72
73
74
75

B55
B56-B57
B65
B66
B67
B72
B73
B74
B76
B68-B71, B75, B77-B83
B90
B91
B92
A65-A67, A69-A70, A74
A77-A79, B58-B64,
B85-B89, B94, B99
C00-C14
C15
C16
C18
C19-C21

na

63
64
65
66
67
68

Leishmaniasis
Trypanosomiasis
Schistosomiasis [bilharziasis]
Overige trematodeninfecties
Echinokokkose
Dracunculiasis
Onchocerciasis
Filariasis
Haakwormziekten
Overige wormziekten
Late gevolgen van tuberculose
Late gevolgen van poliomyelitis
Late gevolgen van lepra
Overige infectieziekten en parasitaire aandoeningen
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89
90
91
92
93
94
95

Non-Hodgkin-lymfoom
C82-C85
Leukemieën
C91-C95
Overige maligne neoplasmata van lymfoïd, hematopoëtisch
C88-C90, C96
en verwant weefsel
Carcinoma in situ van cervix uteri
D06
Benigne neoplasmata van huid
D22-D23
Benigne neoplasma van mamma
D24
Leiomyoom van uterus
D25
Benigne neoplasma van ovarium
D27
Benigne neoplasma van nier en urinewegen
D30
Benigne neoplasmata van hersenen en overige delen
D33
van centraal zenuwstelsel
Overige in situ en benigne neoplasmata en
D00-D05, D07-D21,
neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag
D26, D28-D29, D31-D32,
D34-D48
IJzergebreksanemie
D50
Overige anemieën
D51-D64
Hemorragische aandoeningen en overige ziekten
D65-D77
van bloed en bloedvormende organen
Bepaalde aandoeningen waarbij immuunsysteem betrokken is
D80-D89
Met jodiumdeficiëntie samenhangende schildklieraandoeningen
E00-E02
Thyrotoxicose
E05
Overige aandoeningen van schildklier
E03-E04, E06-E07
Diabetes mellitus
E10-E14
Ondervoeding
E40-E46
Vitamine A-deficiëntie
E50
Overige vitaminedeficiënties
E51-E56
Late gevolgen van ondervoeding en overige voedingsdeficiënties
E64
Vetzucht
E66
Volumedepletie
E86
Overige endocriene ziekten en voedings- en
E15-E35, E58-E63,
stofwisselingsstoornissen
E65, E67-E85, E87-E90
Dementie
F00, F03
Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door
F10
gebruik van alcohol
Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door
F11-F19
gebruik van overige psychoactieve middelen
Schizofrenie, schizotypische stoornissen en waanstoornissen
F20-F29
Stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen]
F30-F39
Neurotische, stress-gebonden en somatoforme stoornissen
F40-F48
Zwakzinnigheid
F70-F79
Overige psychische stoornissen en gedragsstoornissen
F04-F09, F50-F69,
F80-F99
Ontstekingsprocessen van centraal zenuwstelsel
G00-G09
Ziekte van Parkinson
G20
Ziekte van Alzheimer
G30
Multipele sclerose
G35
Epilepsie
G40-G41
Migraine en overige hoofdpijnsyndromen
G43-G44
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‘Transient (cerebral) ischaemic attacks’ [TIA] en verwante syndromen
G45
Aandoeningen van zenuwen, zenuwwortels en zenuwplexus
G50-G59
Cerebrale paralyse en overige paralytische syndromen
G80-G83
Overige aandoeningen van zenuwstelsel
G10-G13, G21-G26,
G31-G32, G36-G37,
G46-G47, G60-G73,
G90-G99
Ontsteking van ooglid
H00-H01
Conjunctivitis en overige aandoeningen van conjunctiva
H10-H13
Keratitis en overige aandoeningen van sclera en cornea
H15-H19
Cataract en overige aandoeningen van lens
H25-H28
Netvliesloslatingen en netvliesscheuren
H33
Glaucoom
H40-H42
Strabismus
H49-H50
Stoornissen in refractie en accommodatie
H52
Blindheid en slechtziendheid
H54
Overige aandoeningen van oog en adnexen
H02-H06, H20-H22,
H30-H32, H34-H36,
H43-H48, H51, H53,
H55-H59
Otitis media en overige aandoeningen van middenoor en mastoîd
H65-H75
Gehoorverlies
H90-H91
Overige ziekten van oor en processus mastoideus
H60-H62,H80-H83,
H92-H95
Acuute reuma
I00-I02
Chronische reumatische hartziekten
I05-I09
Essentiële (primaire) hypertensie
I10
Overige hypertensieve ziekten
I11-I15
Acuut myocardinfarct
I21-I22
Overige ischemische hartziekten
I20, I23-I25
Longembolie
I26
Geleidingsstoornissen en hartritmestoornissen
I44-I49
Hartdecompensatie
I50
Overige hartziekten
I27-I43, I51-I52
Intracraniale bloeding
I60-I62
Cerebraal infarct
I63
Beroerte, niet gespecificeerd als bloeding of infarct
I64
Overige cerebrovasculaire ziekten
I65-I69
Atherosclerose
I70
Overige perifere vaatziekten
I73
Arteriële embolie en trombose
I74
Overige ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen
I71-I72, I77-I79
Flebitis, tromboflebitis, veneuze embolie en trombose
I80-I82
Varices van onderste extremiteiten
I83
Hemorroîden
I84
Overige ziekten van hart en vaatstelsel
I85-I99
Acute faryngitis en acute tonsillitis
J02-J03
Acute laryngitis en tracheîtis
J04
Overige acute infecties van bovenste luchtwegen
J00-J01, J05-J06
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Influenza
J09-J11
Pneumonie
J12-J18
Acute bronchitis en acute bronchiolitis
J20-J21
Chronische sinusitis
J32
Overige aandoeningen van neus en neusbijholten
J30-J31, J33-J34
Chronische aandoeningen van tonsillen en adenoîd
J35
Overige aandoeningen van bovenste luchtwegen
J36-J39
Bronchitis, emfyseem en overige chronische obstructieve
J40-J44
longaandoeningen
176
Astma
J45-J46
177
Bronchiëctasie
J47
Pneumoconiose
J60-J65
178
179
Overige aandoeningen van ademhalingsstelsel
J22, J66-J99
180
Tandcariës
K02
181
Overige aandoeningen van gebit en steunweefsels
K00-K01,K03-K08
182
Overige ziekten van mondholte, speekselklieren en
K09-K14
onderkaak en bovenkaak
183
Ulcus ventriculi et duodeni
K25-K27
184
Gastritis en duodenitis
K29
185
Overige ziekten van oesofagus, maag en duodenum
K20-K23, K28,
	
K30-K31
186
Ziekten van appendix
K35-K38
187
Hernia inguinalis
K40
188
Overige buikbreuken [herniae]
K41-K46
189
Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
K50-K51
190
Paralytische ileus en darmobstructie zonder hernia
K56
191
Divertikelziekte
K57
192
Overige ziekten van darm en peritoneum
K52-K55, K58-K67
193
Alcoholische leverziekte
K70
194
Overige ziekten van lever
K71-K77
195
Cholelithiasis en cholecystitis
K80-K81
196
Acute pancreatitis en overige ziekten van pancreas
K85-K86
197
Overige ziekten van spijsverteringsstelsel
K82-K83, K87-K93
198
Infecties van huid en subcutis
L00-L08
199
Overige aandoeningen van huid en subcutis
L10-L99
200
Reumatoîde artritis en overige inflammatoire polyartropathieën
M05-M14
201
Artrose
M15-M19
202
Verworven misvormingen van extremiteiten
M20-M21
Overige aandoeningen van gewrichten
M00-M03, M22-M25
203
204
Systeemziekten van bindweefsel
M30-M36
205
Aandoeningen van cervicale en overige tussenwervelschijven
M50-M51
206
Overige dorsopathieën
M40-M49, M53-M54
207
Aandoeningen van weke delen
M60-M79
Aandoeningen van dichtheid en structuur van bot
M80-M85
208
Osteomyelitis
M86
209
210
Overige aandoeningen van botspierstelsel en bindweefsel
M87-M99
211
Acute en snel progressieve nefritische syndromen
N00-N01
212
Overige glomerulaire aandoeningen
N02-N08
213
Tubulo-interstitiële nierziekten
N10-N16
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227
228
229

Nierinsufficiëntie
N17-N19
Urolithiasis
N20-N23
Cystitis
N30
Overige aandoeningen van nier en urinewegen
N25-N29, N31-N39
Prostaathyperplasie
N40
Overige aandoeningen van prostaat
N41-N42
Hydrokèle en spermatokèle
N43
Overtollig preputium, phimosis en paraphimosis
N47
Overige ziekten van mannelijke geslachtsorganen
N44-N46, N48-N51
Aandoeningen van mamma
N60-N64
Salpingitis en oöforitis
N70
Ontstekingsproces van cervix uteri
N72
Overige ontstekingsprocessen van vrouwelijke
N71, N73-N77
organen in bekken
Endometriose
N80
Genitale prolaps bij vrouw
N81
Niet-inflammatoire aandoeningen van ovarium, tuba Fallopii
N83
en ligamentum latum
Menstruatie-aandoeningen
N91-N92
Menopauzale en overige perimenopauzale stoornissen
N95
Infertiliteit bij vrouw
N97
Overige aandoeningen van urogenitaal stelsel
N82, N84-N90,
N93-N94, N96, N98-N99
Spontane abortus
O03
Medische abortus
O04
Overige zwangerschappen eindigend in misgeboorte
O00-O02, O05-O08
Oedeem, proteînurie en hypertensieve aandoeningen
O10-O16
tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed
Placenta praevia, premature loslating van placenta
O44-O46
en bloeding ante partum
Overige indicaties voor zorg bij moeder verband houdend met
O30-O43,
foetus en amnionholte en mogelijke bevallingsproblemen
O47-O48
Moeilijke bevalling
O64-O66
Bloeding post partum
O72
Overige complicaties van zwangerschap en bevalling
O20-O29, O60-O63,
O67-O71, O73-O75,
O81-O84
Spontane enkelvoudige bevalling
O80
Complicaties hoofdzakelijk verband houdend met kraambed en
O85-O99
overige obstetrische aandoeningen, niet elders geclassificeerd
Foetus en pasgeborene beînvloed door factoren van moeder en
P00-P04
door complicaties van zwangerschap en bevalling
Trage foetale groei, foetale ondervoeding en stoornissen
P05-P07
gerelateerd aan korte zwangerschapsduur en
niet gespecificeerd laag geboortegewicht
Geboortetrauma
P10-P15
Intra-uteriene hypoxie en asfyxie bij geboorte
P20-P21
Overige aandoeningen van ademhalingsstelsel bij
P22-P28
pasgeborene, ontstaan in perinatale periode
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P35-P37
P38-P39
P55
P08, P29, P50-P54,
P56-P96
Spina bifida
Q05
Overige congenitale misvormingen van zenuwstelsel
Q00-Q04, Q06-Q07
Congenital misvormingen van hart en vaatstelsel
Q20-Q28
Gespleten lip en gespleten gehemelte
Q35-Q37
Congenitale afwezigheid, atresie en stenose van dunne darm
Q41
Overige congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel
Q38-Q40,
Q42-Q45
Niet ingedaalde testis
Q53
Overige congenitale misvormingen van nier en urinewegen
Q50-Q52,
Q54-Q64
Congenitale misvormingen van heup
Q65
Congenitale misvormingen van voeten
Q66
Overige congenitale misvormingen van botspierstelsel
Q67-Q79
Overige congenitale afwijkingen en misvormingen
Q10-Q18, Q30-Q34,
Q80-Q89
Chromosoomaafwijkingen, niet elders geclassificeerd
Q90-Q99
Pijn in buik en bekken
R10
Koorts door onbekende oorzaak
R50
Seniliteit
R54
Overige symptomen, afwijkende klinische bevindingen
R00-R09, R11-R49,
en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd
R51-R53, R55-R99
271
Fractuur van schedel en aangezichtsbeenderen
S02
272
Fractuur van hals, thorax of bekken
S12, S22, S32, T08
273
Fractuur van femur
S72
274
Fracturen van overige delen van extremiteiten
S42, S52, S62,

S82, S92, T10, T12
Fracturen van multipele lichaamsregio’s
T02
275
276
Luxaties en distorsies van gespecificeerde en
S03, S13, S23, S33,
multipele lichaamsregio’s
S43, S53, S63, S73,
	
S83, S93, T03
277
Letsel van oog en orbita
S05
278
Intracraniaal letsel
S06
279
Letsel van overige inwendige organen
S26-S27, S36-S37
Crush-letsels en traumatische amputaties van
S07-S08, S17-S18
280
gespecificeerde en multipele lichaamsregio’s
S28, S38, S47-S48,

S57-S58, S67-S68,

S77-S78, S87-S88,

S97-S98, T04-T05
Overige letsels van gespecificeerde, niet
S00-S01, S04,
281
gespecificeerde en multipele lichaamsregio’s
S09-S11, S14-S16,

S19-S21, S24-S25,

S29-S31, S34-S35,
	
S39-S41, S44-S46,

S49-S51, S54-S56,
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Congenitale infecties en parasitaire aandoeningen
Overige infecties specifiek voor perinatale periode
Hemolytische ziekte van foetus en pasgeborene
Overige aandoeningen, ontstaan in perinatale periode
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286
287

Gevolgen van corpus alienum binnengedrongen via
natuurlijke lichaamsopening
Brandwonden en etsingen
T20-T32
Vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen
T36-T50
Toxische gevolgen van stoffen van overwegend
T51-T65
niet-medicinale herkomst
Mishandelingssyndromen
T74
Overige en niet gespecificeerde gevolgen van
T33-T35, T66-T73,
uitwendige oorzaken
T75-T78
Bepaalde vroege complicaties van trauma en complicaties van
T79-T88
chirurgische en medische behandeling, niet elders geclassificeerd
Late gevolgen van letsels, vergiftiging en andere gevolgen van	
T90-T98
uitwendige oorzaken
Personen die voor onderzoek in contact komen met gezondheidszorg Z00-Z13
Status van asymptomatische infectie met Humaan
Z21
Immunodeficiëntievirus [HIV]
Overige personen met potentiële gezondheidsrisico’s
Z20, Z22-Z29
verband houdend met overdraagbare ziekten
Hulpverlening in verband met anticonceptie
Z30
Prenatale screening en overige controle van zwangerschap
Z34-Z36
Levendgeboren zuigelingen naar plaats van geboorte
Z38
Zorg en onderzoek post partum
Z39
Personen die in contact komen met gezondheidszorg
Z40-Z54
voor specifieke verrichtingen en andere specifieke zorg
Personen die in contact komen met gezondheidszorg
Z31-Z33, Z37,
om andere redenen
Z55-

na

283
284
285

S59-S61, S64-S66,
S69-S71, S74-S76,
S79-S81, S84-S86,
S89-S91, S94-S96,
S99, T00-T01,
T06-T07, T09,
T11, T13-T14
T15-T19
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Opmerking: 
Deze definities zijn aanvaard door de World Health Assembly (resoluties
WHA20.19 en WHA 43.24) onder Artikel 23 van de Statuten van de
Wereldgezondheidsorganisatie.

ur
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s

on

1. Doodsoorzaken
De doodsoorzaken die op de medische doodsoorzaakverklaring dienen te worden opgenomen zijn alle ziekten, aandoeningen of letsels die óf hebben geleid, óf hebben bijgedragen
tot het overlijden, en de omstandigheden van het ongeval of geweld waarin dergelijke
letsels werden veroorzaakt.
2. Onderliggende doodsoorzaak

De onderliggende doodsoorzaak is (a) de ziekte of het letsel dat aanleiding heeft gegeven
tot de reeks van gebeurtenissen die rechtstreeks tot de dood heeft geleid, of (b) de
omstandigheden van het ongeval of geweld waarin het fatale letsel werd veroorzaakt.
3. Definities met betrekking tot foetale, perinatale, neonatale en zuigelingensterfte

lp

3.1 Levend geboren

ca
tio

na

Levend geboren is elk product van de conceptie dat, ongeacht de duur van de
zwangerschap, na volledige uitdrijving of verwijdering uit de moeder ademt of enig ander
teken van leven vertoont, zoals hartslag, duidelijke beweging van willekeurige spieren, of
kloppen van de navelstreng, ongeacht of deze is doorgeknipt en de placenta nog vastzit of
niet.
3.2 Dood geboren [doodgeboren foetus, doodgeboorte]

ed
u

Dood geboren is elk product van de conceptie dat, ongeacht de duur van de zwangerschap
is overleden voordat de volledige uitdrijving of verwijdering uit de moeder heeft
plaatsgevonden.
Het overlijden blijkt doordat de foetus niet ademt of enig ander teken van leven
vertoont, zoals hartslag, duidelijke beweging van willekeurige spieren of kloppen van de
navelstreng.

Fo
r

3.3 Geboortegewicht
Het eerste gewicht van de foetus of pasgeborene verkregen na de geboorte.
3.4 Laag geboortegewicht
Minder dan 2500 gram (tot en met 2499 gram).
3.5 Zeer laag geboortegewicht
Minder dan 1500 gram (tot en met 1499 gram).
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3.6 Extreem laag geboortegewicht
Minder dan 1000 gram (tot en met 999 gram).

ly

3.7 Zwangerschapsduur

3.8 Preterm [vroeggeboorte]

ur
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De duur van de zwangerschap wordt gemeten vanaf de eerste dag van de laatste normale
menstruatie. De zwangerschapsduur wordt uitgedrukt in voltooide dagen of weken
(bijvoorbeeld gebeurtenissen die 280 tot 286 voltooide dagen na het begin van de laatste
normale menstruatie voorkomen, worden beschouwd te zijn gebeurd na 40 weken
zwangerschap).

Minder dan 37 voltooide weken (minder dan 259 dagen) zwangerschap.
3.9 À terme

Vanaf 37 voltooide weken tot 42 voltooide weken (259 tot 293 dagen) zwangerschap.

lp

3.10 Postterm [overdragenheid, serotiniteit}

3.11 Perinatale periode

na

42 voltooide weken of meer (294 dagen of meer) van zwangerschap.

ca
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De perinatale periode begint bij 22 voltooide weken (154 dagen) van zwangerschap (de
periode wanneer het geboortegewicht gewoonlijk 500 gram heeft bereikt) en eindigt bij
zeven voltooide dagen na de geboorte.
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3.12 Neonatale periode
De neonatale periode begint bij de geboorte en eindigt 28 voltooide dagen na de geboorte.
Neonatale sterfte (overlijden van levendgeborenen gedurende de eerste 28 voltooide
levensdagen) kan worden onderverdeeld in vroege neonatale sterfte, die gedurende de
eerste zeven levensdagen optreedt, en late neonatale sterfte, die na de zevende dag, maar
vóór 28 voltooide levensdagen optreedt.
Opmerkingen bij de definities

Fo
r

i.	Voor levendgeborenen dient het geboortegewicht bij voorkeur binnen het eerste
levensuur gemeten te worden, voordat belangrijk postnataal gewichtsverlies
is opgetreden. Alhoewel in statistische overzichten voor het geboortegewicht
intervallen van 500 gram worden gehanteerd, zouden gewichten niet in dergelijke
groepen moeten worden vastgelegd. Het eigenlijke gewicht zou moeten worden
vastgelegd volgens de nauwkeurigheidsgraad waarmee deze is gemeten.
ii.	De definities van laag, zeer laag en extreem laag geboortegewicht vormen
geen elkaar uitsluitende categorieën. Beneden de vastgestelde grenzen zijn ze
allesomvattend en overlappen elkaar dus (dat wil zeggen laag omvat zeer laag en
extreem laag, terwijl zeer laag de categorie extreem laag omvat).
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 wangerschapsduur is vaak een bron van verwarring wanneer berekeningen
Z
zijn gebaseerd op de menstruatiedatum. Om de berekening van de
zwangerschapsduur vanaf de datum van de eerste dag van de laatste normale
menstruatie en de datum van de bevalling te kunnen uitvoeren, dient in
gedachte te worden gehouden dat de eerste dag als dag 0 wordt beschouwd en
niet als dag 1; de dagen 0-6 corresponderen derhalve met voltooide week O;
de dagen 7-13 met voltooide week J, en de veertigste week van de feitelijke
zwangerschap is synoniem met voltooide week 39. Waar de datum van de
laatste normale menstruatie niet beschikbaar is, dient de zwangerschapsduur
op de best mogelijke klinische schatting te worden gebaseerd. Om
misverstanden te voorkomen dienen tabellen zowel weken als dagen aan te
geven.
iv.	De leeftijd bij sterfte gedurende de eerste levensdag (dag 0) dient in eenheden
van voltooide levensminuten of -uren te worden vastgelegd. Voor de tweede (dag
1) en derde (dag 2) en gedurende 27 voltooide levensdagen dient de leeftijd bij
sterfte te worden vastgelegd in dagen.
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iii.

4. Definities met betrekking tot maternale sterfte
4.1 Maternale sterfte

ca
tio

4.2 Late maternale sterfte

na

lp

Maternale sterfte is het overlijden van een vrouw gedurende de zwangerschap of binnen
42 dagen na beëindiging van de zwangerschap, ongeacht de duur en de lokalisatie van de
zwangerschap, door iedere oorzaak gerelateerd aan of verergerd door de zwangerschap
of haar begeleiding; overlijden door ongeval of andere incidentele oorzaken zijn
uitgezonderd.

Late maternale sterfte is het overlijden van een vrouw door directe of indirecte
obstetrische oorzaken meer dan 42 dagen, maar minder dan 1 jaar, na beëindiging van de
zwangerschap.
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4.3 Aan de zwangerschap gerelateerde sterfte
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Een aan de zwangerschap gerelateerde sterfte is het overlijden van een vrouw gedurende
de zwangerschap, of binnen 42 dagen na beëindiging van de zwangerschap, ongeacht de
doodsoorzaak.
Maternale sterfte dient in twee groepen te worden onderverdeeld:
4.4 Directe obstetrische sterfte
Directe obstetrische sterfte is de sterfte als gevolg van obstetrische complicaties van de
zwangerschapstoestand (zwangerschap, bevalling en kraambedperiode), van ingrepen,
nalatigheden, incorrecte behandeling, of door een reeks gebeurtenissen als gevolg van één
van bovengenoemde factoren.
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4.5 Indirecte obstetrische sterfte
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Indirecte obstetrische sterfte is de sterfte als gevolg van een eerder bestaande ziekte, of
een ziekte die zich gedurende de zwangerschap ontwikkelde en niet het gevolg was van
directe obstetrische oorzaken, maar door fysiologische effecten van de zwangerschap
werd verergerd.
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Voorschriften ten aanzien van
de nomenclatuur

on

(met inbegrip van het samenstellen en publiceren van statistieken) met betrekking tot
ziekten en doodsoorzaken
De Twintigste World Health Assembly,

ur
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s

Overwegende het belang van het samenstellen en publiceren van mortaliteits- en
morbiditeitsstatistieken in een vergelijkbare vorm;

Met inachtneming van Artikelen 2(s), 21(b), 22 en 64 van de Statuten van de Wereldgezondheidsorganisatie,
AANVAARDT, op deze 22e dag van mei 1967, de Voorschriften voor de Nomenclatuur
1967; deze Voorschriften mogen als de Nomenclatuurvoorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie worden geciteerd.

lp

Artikel 1

na

Leden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor wie deze Voorschriften volgens onderstaand Artikel 7 van kracht worden, zullen hierna als Leden worden aangeduid.
Artikel 2

ed
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Artikel 3
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Leden die mortaliteits- en morbiditeitsstatistieken samenstellen, zullen dit doen in
overeenstemming met de huidige herziening van de Internationale Classificatie van
Ziekten, Letsels en Doodsoorzaken, zoals deze van tijd tot tijd door de World Health
Assembly wordt aanvaard. Deze classificatie mag als de Internationale Classificatie van
Ziekten worden geciteerd.
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Bij het samenstellen en publiceren van mortaliteits- en morbiditeitsstatistieken dienen
Leden de aanbevelingen die door de World Health Assembly zijn gedaan met betrekking
tot classificatie, codeerprocedure, leeftijdsgroepering, te onderscheiden territoriale
gebieden en andere relevante definities en standaarden zo goed mogelijk op te volgen.
Artikel 4
Leden dienen jaarlijks voor elk kalenderjaar statistieken van doodsoorzaken samen te
stellen en te publiceren voor het gebied dat tot het eigen moederland behoort, als geheel,
of voor dat gedeelte daarvan waarover informatie beschikbaar is en het gebied dat door
deze statistieken wordt bestreken daarbij aan te geven.
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Artikel 5
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Leden dienen een formulier voor een medische doodsoorzaakverklaring te aanvaarden
dat de verklaring levert omtrent de aandoeningen of letsels die tot het overlijden hebben
geleid of daartoe hebben bijgedragen, met een duidelijke indicatie van de onderliggende
doodsoorzaak.

on

Artikel 6

ur
po
se
s

Elk Lid zal, volgens Artikel 64 van de Statuten, op verzoek de Organisatie voorzien van
statistieken die zijn voorbereid in overeenstemming met deze Voorschriften en die niet
onder Artikel 63 van de Statuten zijn weergegeven.
Artikel 7

1. Deze Voorschriften zullen op de eerste dag van januari 1968 van kracht worden.

lp

2. Bij het van kracht worden van deze Voorschriften zullen zij, afhankelijk van de
uitzonderingen die hierna worden gegeven, de voorwaarden van de Nomenclatuurvoorschriften van 1948 en de achtereenvolgende herzieningen daarvan vervangen, zowel
onderling tussen de Leden die aan deze Voorschriften zijn gehouden, als tussen deze
Leden en de Organisatie.

Artikel 8

ca
tio

na

3. Elke herziening van de Internationale Classificatie van Ziekten die door de World
Health Assembly conform Artikel 2 van deze Voorschriften is aanvaard, dient op zo een
datum van kracht te worden als door de World Health Assembly is voorgeschreven en zal,
afhankelijk van de uitzonderingen die hierna worden beschreven, eerdere classificaties
vervangen.
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1. De periode voor afwijzing of voorbehoud, waarin wordt voorzien door uitvoering van
Artikel22 van de Statuten van de Organisatie, is gesteld op zes maanden vanaf de datum
van kennisgeving door de Directeur-Generaal of de aanvaarding van deze Voorschriften
door de World Health Assembly. Iedere afwijzing of elk voorbehoud dat door de
Directeur-Generaal na het verstrijken van deze termijn wordt ontvangen, zal geen enkel
effect sorteren.

Fo
r

2. De bepalingen onder lid 1 van dit Artikel zullen evenzo van toepassing zijn op iedere
volgende herziening van de Internationale Classificatie van Ziekten die door de World
health Assembly conform Artikel 2 van deze Voorschriften wordt aanvaard.
Artikel 9
Een afwijzing, of het geheel of deel van een voorbehoud, betreffende hetzij deze Voorschriften, hetzij de Internationale Classificatie van Ziekten of enige herziening daarvan,
kunnen op ieder moment worden ingetrokken door de Directeur-Generaal daarvan op de
hoogte te stellen.
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De Directeur-Generaal zal alle Leden op de hoogte stellen van de aanvaarding van deze
Voorschriften, van de aanvaarding van elke herziening van de Internationale Classificatie
van Ziekten, alsmede van elke kennisgeving die hij op grond van Artikel 8 en 9 ontvangt.
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Artikel 11
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De oospronkelijke tekst van deze Voorschriften zal aan de Archieven van de Organisatie in
bewaring worden gegeven. Gewaarmerkte kopieën zullen door de Directeur-Generaal aan
alle Leden worden toegezonden. Bij het van kracht worden van deze Voorschriften zullen
gewaarmerkte kopieën door de Directeur-Generaal geleverd worden aan de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor registratie overeenkomstig Artikel 102
van het Handvest van de Verenigde Naties.
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Hierop vertrouwend hebben wij te Genève op deze 22ste dag van mei 1967 onze
handtekening geplaatst.

(getekend) V.T.H. Gunaratne,

na

President van de World Health Assembly
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(getekend) M.G. Candau
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Directeur-Generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie
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