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INLEIDING

Achtergrond

Een ieder die activiteiten ontplooit waarbij anderen betrokken zijn, wil zijn informatie eenduidig

kunnen vastleggen en overdragen. Binnen elk specialisme leeft de behoefte om een standaard te

hebben die volledig aansluit bij de wensen van de beoefenaars ervan. Het probleem hierbij is dat

elk individu andere wensen heeft. Dit heeft tot gevolg dat een standaard altijd een compromis is.

Zo ook deze standaard. Echter in deze standaard is geprobeerd om zo veel mogelijk tegemoet te

komen aan de behoeften van het specialisme Kindergeneeskunde enerzijds en aan de nationale en

internationale communicatie-eisen anderzijds, door uit te gaan van de ICD-10 (Internationale

Statistische Classificatie van Ziekten en met de Gezondheid verband houdende Problemen)r.

Zo bestaat ook bij de kindergeneeskunde behoefte Íun een eigen classificatie. Binnen het

specialisme kindergeneeskunde bestaan nu een beperkt aantal classificaties en registraties die elk

een specifiek deelgebied dekken.

Nadat geconstateerd was dat de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde G.[VK) niet goed

in staat wÍrs om op eigen kracht een dergelijke classificatie te ontwikkelen, is een

samenwerkingsproject bij TNO Preventie en Gezondheid (TNO-PG) gestart. Daarbij kon de

bijdrage vanuit TNO en de V/CC2 gefinancierd worden door TNO-PG.

Besloten is om te beginnen met diagnoses op basis van de ICD-10 en pas in een later stadium met

stoornissen, beperkingen en handicaps op basis van de ICIDH (Internationale Classificatie van

Stoornissen, Beperkingen en Handicaps)3.

De resultaten van het vooronderzoeka waren zodanig dat de ontwikkeling van deze standaard ook

daadwerkelijk kon staÍen. Dit heeft geleid tot de voorliggende standaard die zoveel mogelijk de

Intemationale Statistische Classificatie van Ziel<ten en met de Gezondheid verband houdende
Problemen, tiende revisie, WHO Genève 1992, Voorlopige WCC-standaard, NRV ZoeteÍrneer
t995

WCC staat voor de inmiddels opgeheven vaste commissie voor definities en classificaties van
de voormalige Nationale Raad voor de Volksgezondheid

Intemationale Classificatie van Stoomissen, Beperkingen en Handicaps, herdruk 1993, WHO,
Genève 1993, WCC Zoetermeer 1995

Vissers, P.Th.J.M., J.M. Wit en M.W. de Kleijn-de Vrankrijker, Vooronderzoek
Pediatrieclassificatie. TNO Preventie en Gezondheid, Leiden, 1996. TNo-rapport 96.007
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behoefte van de Kindergeneesl«rnde dekt en het ook mogelijk maakt om met anderen buiten de

Kindergeneeskunde gegevens uit te wisselen.

De standaard voor de classificatie van diagnoses voor de Kindergeneeskunde is een landelijke

standaard voor het vastleggen van diagnoses van het specialisme. Deze standaard is ontwikkeld ten

behoeve van het vastleggen van de medische informatie en daarmee voor de analyse van en de

communicatie in de gezondheidszorg waarbij het zwaartepunt bij het specialisme ligt.

Om naast een gedetailleerde classificatie ook te kunnen beschikken over een zeer algemene en ruim

te gebruiken classificatie is er voor gekozen om naast de lange versie ook deze korte versie te

ontwikkelen. Dez-e korte versie is niet los te zien van de complete lange versie.

Aanleiding tot de ontwikkeling van een classificatie voor kindergeneeskunde

De wens om te komen tot een regisEatiesysteem voor de gehele pediatrie leeft al lang bij de NVK.

Al in 1989 werd door de werkgroep stappenplan van de NVK met de SlG-Zorginformatie overlegd

over de opzet van een integraal systeem van informatievoorziening voor kinderartsen. De

Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) werd daarbij a1s voorbeeld en voorloper gebruikt. In

1991 werd de Werkgroep Landelijke Pediatrie Regisratie gevormd om bestaande classificaties en

registratiesystemen van de algemene en subspecialistische kindergeneeskunde te inventariseren en

het bestuur van de NVK te adviseren hoe één en ander tot een geheel zou kunnen worden

geintegreerd. De British Pediatric Association (BPA) had inmiddels een classificatie gebaseerd op

de ICD in concept gereed. Door gebrek aan tijd en geld om iemand vrij te maken voor deze

arbeidsintensieve opdracht stagneerde dit plan.

Eind 1994 kwam het onderwerp van regisnatie weer op tafel tijdens het overleg tussen een

delegatie van TNO-PG en het bestuur van de NVK. De behoefte Íum een goed registratiesysteem

was verder toegenomen zowel voor strategiebepaling en beleid als voor epidemiologisch weten-

schappelijk onderzoek.

Door dezelfde classificatie en registratiesystematiek te gebruiken in jaarverslagen, beleidsplannen

en dergelijke moet het mogelijk zijn om ook op lokaal niveau onderling vergelijkbare rapportages

op te zetten.

Het bleek mogelijk om binnen TNO financiering vrij te maken om een projectgroep, bijgestaan

door een redactiecommissie, gedurende twee jaar geregeld aan een classificatie te laten werken, en

daarbij de deskundigheid van het WCC-secretariaat in te schakelen. Daamaast hebben vele
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deskundigen binnen de diverse takken van de Kindergeneeskunde hun bijdrage in de voÍïn van

hoofdstukbewerkingen pro deo kunnen en willen leveren.

Doelstelling van een medisch specialistische classificatie

Het doel was om te komen tot een classificatie die past in de belevingswereld van de kinderarts en

de jeugdarts. Daarmee wordt allereerst een optimale vastlegging voor de individuele patiëntenzorg

en vervolgens de mogelijkheid voor een optimale gegevensuitwisseling met anderen, zowel binnen

als buiten het specialisme, bevorderd.

In het vooronderzoek medisch specialistische classificatiess zijn enkele criteria geformuleerd

waaraan een specialistische classificatie moet voldoen:

- de classificatie moet waaÍborgen dat wordt aangesloten op de dagelijkse praktijk en belevings-

wereld van de specialisten (= selectie en hergroepering);

- de classificatie moet de mogelijkheid bieden van verbdzondering van classificaties en definities

per specialisme enlof per praktijk (= verfijning);

- de classificatie moet de mogelijkheid bieden van gebruikmaking van reeds bestaande of in

ontwikkeling zijnde classificaties en definities voor medisch specialisten. In dit geval is dat de

ICD-10;

- aangegeven moet zijn hoe de relaties (conversies) tussen de verschillende classificaties en

definities worden bewaakt. Dit is bij deze classificatie gewaarborgd door de sterke relatie met

de ICD-10.

Gesteld kan worden dat de huidige ontwerpstandaard aan deze criteria en Íum de doelstelling

voldoet.

Uitgangspunten

Naast de ICD-10 is ook de afleiding van de ICD-10 zoals deze door de BPA ontwikkeld is,

gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de voorliggende standaard. Tevens is gebruik gemaakt

van de AZVA Diagnose Codes en van het bestand van de diagnosecodes van het Academisch

Ziekenhuis Leiden als referentiebestanden.

5 Vooronderzoek medisch specialistische classificaties, WCC, NRV Zoeterneer, december 1990,

bestelnummer 137
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Hiernaast is gebruik gemaakt van de methodiek zoals beschreven in de Ontwerp Technische

Handleiding voor de Ontwilí<eling van Specialistische Classificaties van de WCC6. Tevens is op

beperkte wijze rekening gehouden met de ICD-afgeleide voor inteme geneeskundeT en die voor

KNO-heelkundes.

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze standaard is de ICD-10. Door middel van selecties

en een andere presentatie is gekomen tot een standaard. Deze standaard geeft de diagnoses weer die

in het specialisme Kindergeneeskunde als belangrijk ervaren worden. Tevens zijn de diagnoses die

voor een kinderarts bij elkaar horen op dezelfde plaats gepresenteerd. Ook is gekeken naar de

behoefte aan diagnoses van aÍsen werkzaam in het gehele veld van de Jeugdgezondheidszorg.

Standaard in relatie tot ICD-10 en gebruikers buiten de Kindergeneeskunde

Bij het begin van de ontwikkeling van deze standaard is besloten om de ICD-10 als uitgangspunt te

nemen. De reden hiervoor was dat op dat tijdstip deze de meest moderne internationale standaard

was. Het was de bedoeling van de WHO dat de ICD-10 vanaf 1993 ingevoerd zou worden. Door

vertragingen bij de WHO heeft het invoeringstraject oponthoud opgelopen met a1s consequentie dat

er gedurende een langere periode geen optimale aansluiting is tussen deze standaard en registraties

gebaseerd op de ICD-9. Een conversie naar de ICD-9-CM zou dit probleem voor en groot deel

kunnen oplossen.

Doordat deze standaard de ICD-10 als uitgangspunt heeft, zijn de eerste vier tekens bepaald door

de ICD en zrjr. in beginsel alle in de ICD-10 voorgeschreven codeerregels ook van toepassing op

deze standaard. In deze korte versie zijn slechts drie tekens gebruikt.

Ontwerp Technische Handleiding voor de Ontwikkeling van Specialistische Classificaties,
WCC, NRV Zoetenneer, september 1994, bestelnummer 1999

Voorlopige ÏVCC-standaardclassificatie ten behoeve van de Inteme Geneeskunde, afleiding van
de ICD-10, V/CC, NRV ZoeteÍmeer, oktober 1993, bestelnummer 176

Voorlopige \MCC-standaardclassificatie ten behoeve van de keel- neus en oorheelkunde,
afleiding van de ICD-10, ïVCC, NRV Zoetenneer oktober 1993, bestelnummer 177



TNO rapport

PG 97.007 Ontwerp standaard classificatie voor kindergeneeskunde, afleiding van ICD-10, korte versie

Gebruikstoelichting korte versie

Deze korte versie van de Ontwerp standaard classificatie voor kindergeneeskunde, afleiding van de

ICD-10, is niet los te zien van de complete lange versie. Voor een optimaal gebruik is het

noodzakelijk om naast deze korte versie gebruik te maken van de complete ontwerp standaard

classificatie voor kindergeneeskunde, afleiding van de ICD-10, of van de ICD-10 zelf. Dit is zinvol

om een goed inzicht te krijgen in de inhoud van de klassen. Voor de juiste codes en gebruiksregels

wordt dan ook naar de lange versie verwezen.

In deze korte versie zijn de exclusies bij de klassen overgenomen. De exclusies verwijzen naar de

in de korte versie opgenomen klassen. In die gevallen waarbij er essentiële informatie in de

inclusies en of in subklassen vermeld werd is deze tekst ook in deze korte versie weergegeven. In

een aantal gevallen was de .9 subklasse ruimer gedefinieerd dan de tekst van de klasse. In die

gevallen is er voor gekozen om de tekst van de .9 subklasse bij de klasse weergegeven.

In die gevallen waarin de gewenste diagnose niet aanwezig is in deze standaard, kan men altijd

gebruik maken van de gehele ICD-10 zonder dat dit problemen geeft in de informatie-uitwisseling,

mits dit bij evennrele gegevensuitwisseling vermeld wordt. Bij uitwisseling van gegevens nÍur

buiten het specialisme is de waarde van de standaard beperkt tot de geselecteerde ICD-10

coderingen.
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HOOFDSTUK I
BEPAALDE INÏ'ECTIEZIEKTEN EN PARASITAIRB AANDOE-
NTNGEN (A00-899)

Exclusies: drager of vermoedelijke drager van infectieziekte (222)
bepaalde gelokaliseerde infecties - zie hoofdstukken van betreffende
orgaanstelsels infectieziekten en parasitaire aandoeningen specifiek voor perinatale
periode [behalve tetanus neonatorum, congenitale syfilis, perinatale gonokokkeninfectie en
perinatale ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus tHfV]] (P35-P39)
influenza en overige acute luchtweginfecties (J00-J22)

TNTESTTNALE TNFECTTES (A00-A09)

A00 Cholera

A02 Overigeennietgespecificeerdesalmonella-infecties

403 Shigellose

A04 Bacteriëleintestinaleinfecties,nietgespecificeerd
Exclusies: voedselvergiftigingen, bacterieel (A05)

ruberculeuze enteritis (Al 8)

A05 Bacteriëlevoedselvergiftigingen,nietgespecificeerd
Exclusies: infectie door Escherichia coli (A04)

listeriose (A32)
voedselvergiftiging en infectie door Salmonella (A02)
toxisch gevolg van schadelijke stoffen in voedingsmiddelen (T62)

A06 Amoebiasis
Exclusie: overige intestinale ziekten door protozoën (A07)

A07 Intestinale ziekten door protozoën, niet gespecificeerd

A08 Virale en overige gespeciÍiceerde intestinale infecties
Exclusie: influenza met aandoening van maagdarrrkanaal (J10, Jll)

A09 Diarree en gastro-enteritis van verondersteld infectieuze oorsprong
Exclusies: door bacteriën, protozoën, virussen en overige gespecificeerde infectieuze agentia

(A0GA08)
niet-infectieuze diarree (K52)
diaree bij pasgeborene (P78)

TUBERCULOSE (415-419)
Exclusie: congenitale tuberculose @37)

Al5 Tuberculose vanademhalingsstelsel, bacteriologischen histologischbevestigd

A16 Tuberculose van ademhalingsstelsel, niet bacteriologisch of histologisch bevestigd

Al7 Tuberculose van zenuwstelsel
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Al8 Tuberculose van overige organen
Excrusies : 

l,ïilfli"fl,il";;i,t",
A19 Miliaire tuberculose

BEPAALDE BACTERTËLE ZOÖNOSEN (A20-A2S)

420 Pest

AZI Tularemie

A,22 Anthrax

A23 Brucellose

é^24 Infectie door Pseudomonas (speudo)mallei en door meliodosis

425 Rattebeetziekte

A26 Erysipeloid

}.27 Leptospirose

A28 Bacteriële zoönosen, niet gespecificeerd en niet elders geclassificeerd
Exclusies: enteritis door Yersinia enterocolitica (A04)

pest (A20)

OYERTGE BACTEnTËr,r ZTEKTEN (A30-A49)

A30 Lepra [ziekte van Hansen]
Exclusie: late gevolgen van lepra (892)

A3l Infectie door overige en niet gespecificeerde mycobacteriën
Exclusies: lepra (430)

tuberculose (Al5-Al9)

A32 Listeriose
Exclusie: neonatale (gedissemineerde) listeriose (P37)

433 Tetanus neonatorum

é^34 Obstetrische tetanus

A35 Overige vormen van tetanus
Exclusies: tetanus neonatorum (A33)

tetanus obstetrisch (A34)

A36 Difterie

437 Kinkhoest
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438 Roodvonk
Exclusie: keelpijn door streptokokken (J02)

439 Meningokokkeninfectie

A40 Sepsis door streptokokken
Exclusies: na: . immunisatie (T88)

. infusie, transfusie en therapeutische injectie (T80)

. medische venichting (T81)
neonataal (P36)

A4l Sepsis niet gespecificeerd

Exclusies: bacteriëmie NNO (A49)
na: . immunisatie (T88)

. infusie, transfusie of therapeutische injectie (T80)

. medische verrichting (T8l)

A42 Actinomycose
Exclusie: actinomycetoom (B47)

A43 Nocardiose

A44 Bartonellose

A46 Erysipelas

A48 Bacteriële ziekten niet gespecificeerd en niet elders geclassificeerd

A49 Bacteriële infectie van niet gespecificeerde lokalisatie

TNFECTIES MET TTOOFDZAKELUK SEXUELE OVERDRACHT (450-464)
Exclusies: ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HfV] @20-824)

niet door gonokokken veroorzaakte en niet-specifieke urethritis (N34)
ziekte van Reiter (M02)

A50 Congenitale syfilis

A53 Syfilis niet gespecificeerd

Exclusie: syfrlis NNO leidend tot dood voor derde levensjaar (450)

A54 Gonokokkeninfectie

A56 Seksueel overdraagbareChlamydia-infecties, niet gespecificeerd

Exclusies: lymfogranuloom (A64)
neonatale:
. conjunctivitis (P39)

. pneumonie V23)
aandoeningen geclassificeerd onder A74

A59 Trichomoniasis

A60 AnogenitaleHerpesvirus-infecties[herpessimplex]

door Chlamydia
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463 Overige hoofdzakelijk seksueel overdraagbare aandoeningen, niet elders geclassificeerd
Exclusies: molluscum contagiosum (808)

A64 Seksueeloverdraagbareaandoening,nietgespecificeerd
Geslachtsziekte NNO

oVERIGE ZTEKTEN DOOR SPTROCTTETEN (A65-A69)
Exclusies: leptospirose (A27)

syfilis (A50-A53)

465 Niet-venerische syfilis

466 Framboesia [yaws]

A67 Pinta [carate]

A68 Relapsing fever
Exclusie: Lyme disease (A69)

A69 Spirocheteninfecties niet gespecificeerd

oVERIGE ZIEKTEN VEROORZAAKT DOOR CHLAMYDTAE (A70-A74)

470 Infecties door Chlamydia psittaci

A7l Trachoom

A74 Chlamydia-infectie,nietgespecificeerd
Exclusies: pneumonie (J16) )

neonatale: )
. conjunctivitis (P39) ) door Chlamydia
. pneumonie (P23) )
seksueel overdraagbare aandoeningen (A56) )

RTCKETTSTOSEN (A7 s-A79)

A75 Vlektytus

477 Spotted fever [door teken overgebrachte rickettsiosen]

478 Q-koorts

A79 Rickettsiosen, niet gespecificeerd

VTRUSINT"ECTIES VAN CENTRAAL ZENIIWSTELSEL (A80-A87)
Exclusies: late gevolgen van:

. poliomyelitis (B91)

. virale encefalitis (B94)

A80 Acute poliomyelitis
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A8l Slow-virusinfectiesvancentraalzenuwstelsel

A82 Rabies [hondsdolheid]

A83 Door muggen overgebrachte virale encefalitis

A84 Door teken overgebrachte virale encefalitis

485 Overige virale encefalitis, niet elders geclassificeerd

Exclusies: benignemyalgischeencefalomyelitis(G93)
encefalitis door:
. Herpesvirus [herpes simplex](B00)
. mazelenvirus (B05)
. bofvirus (B26)
. poliomyelitisvirus(A80)
. herpes zoster (B02)
lymfocytaire choriomeningitis (A87)

A86 Virale encefalitis, niet gespecificeerd

A87 Virale meningitis
Exclusies: meningitis door:

. Herpesvirus [herpes simplex] (B00)

. mazelenvirus (805)

. bofvirus (826)

. poliomyelitisvirus(A80)

. herpes zoster @02)

DOOR ARTROPODEN OVERGEBRACHTE YIRALE KOORTS EN
VIRALE ITEMORRAGTSCITE KOORTS (A94-A99)

A94 Door artropoden overgebrachte virale kooÍs, niet gespecificeerd

499 Virale hemorragische koorts, niet gespecificeerd

VTRUSINFECTIES GEKENMERKT DOOR IITIID. EN
SLUMWmSAFWUKTNGEN (800-809)

800 Herpesvirus-infecties [herpes simplex]
Exclusies: anogenitaleHerpesvirus-infectie(A6O)

herpangina (808)
congenitale Herpesvirus-infectie (P35)

B0l Varicella [waterpokken]

802 Herpes zoster

B05 Mazelen
Exclusie: subacutescleroserendpanencefalitis(A81)

806 Rubella [rodehond]
Exclusie: congenitale rubella (P35)
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807 Virale wratten
Exclusie: anogenitale(venerische)wratten(A63)

808 Overige virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvlieslesies, niet elders geclassificeerd
Exclusie: vesiculeuze stomatitis-virusziekte (A94)

809 Virusinfectie gekenmerkt door huid- en slijmvlieslesies, niet gespecificeerd

VIRUSHEPATTTTS (815-819)
Exclusies: hepatitis door cytomegalovirus (B25)

815 Acute hepatitis A

816 Acute hepatitis B

Bl7 Overige acute virushepatitis

Bt8 Chronische virushepatitis

B19 Virushepatitis,nietgespecificeerd

Zffi,KTB DOOR III]MAAN IMMUNODEFICIËNTTEVIRUS IHTV] (B2O-824)
Exclusies: asymptomatische infectie met Humaan ImmunodeÍiciëntievirus tHÍVl (221)

HIV-positief, NNO (221)

820 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot infectieziekten en parasitaire
aandoeningen
Exclusie: acuut HfV-infectiesyndroom (B23)

B2l Ziekte door Humaan lmmunodeficiëntievirus [HIV] Ieidend tot maligne neoplasmata

822 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot overige gespecificeerde ziekten

823 Ziekte door Humaan [mmunodeficiëntievirus [HW] leidend tot andere aandoeningen

824 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [Hry], niet gespecificeerd

ovERrGE VTRUSZTEKTEN (825-834)

825 Cytomegalovirusziekte
Exclusies: mononucleosisdoorcytomegalovirus@27)

congenitale cytomegalovirusinfectie (P35)

826 Bof

827 Mononucleosis infectiosa

830 Virale conjunctivitis
Exclusies: oogziekte door:

. Herpesvirus [herpes simplex] (B00)

. herpes zoster (802)
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B33 Overige virusziekten, niet elders geclassificeerd

834 Virusinfectie van niet gespecificeerde lokalisatie
Virusinfectie, niet gespecificeerd
Viremie NNO
Exclusies: ziekte door cytomegalovirus NNO (825)

Herpesvirus-infectie [herpes simplex] NNO (B00)
retrovirusinfectie NNO (833)

SCHTMMELZTEKTEN (835-849)
Exclusies: overgevoeligheidspneumonitis door organisch stof (J67)

mycosis fungoides (C84)

835 Dermatofytose

836 Overige oppervlakkige mycosen

837 Candidiasis
Exclusie: neonatale candidiasis (P37)

838 Coccidioidomycose

839 Histoplasmose

840 Blastomycose
Exclusies: Braziliaanseblastomycose (B4l)

keloidale blastomycose (B48)

B4L Paracoccidioidomycose

842 Sporotrichos

B,43 Chromoblastomycose en feomycotisch abces

844 Aspergillose

B45 Cryptokokkose

846 Zygomycose

847 Mycetoom

B48 Overige mycosen, niet elders geclassificeerd

849 Mycose, niet gespecificeerd

ZTEKTEN VEROORZAAKT DOOR PROTOZOËN (850-Bs9)
Exclusies: amoebiasis (A06)

overige intestinale ziekten door protozoën (A07)

B50 Malaria door Plasmodium falciparum
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851 Malaria door Plasmodium vivax
Exclusie: gemengd met Plasmodium falciparum (850)

852 Malaria door Plasmodium malariae
Exclusies: gemengd met Plasmodium:

. falciparum (850)

. vivax (B51)

853 Overigeparasitologischbevestigdemalariainfecties

854 Malaria, niet gespecificeerd

B55 Leishmaniasis

856 Afrikaanse spanosomiasis

857 Ziekte van Chagas

B58 Toxoplasmose
Exclusie: congenitale toxoplasmose @37)

B59 Pneumocystose

WoRMZIEKTEN (865-883)

865 Schistosomiasis [bilharziasis]

866 Overige trematodeninfecties

867 Echinokokkose

868 Taeniasis
Exclusie: cysticercose (869)

869 Cysticercose

874 Filariasis

875 Trichinellosis

876 Haakwormziekten

877 Ascariasis

B78 Strongyloidiasis

879 Trichuriasis

B80 Enterobiasis

883 Wormziekten,nietgespecificeerd
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PEDICULOSIS, PHTHIRIASIS, SCABIES, MYTASIS EN OYERIGE
ACARTASTS (B8s-889)

B85 Pediculosis en phthiriasis

886 Scabies

887 Myiasis

B88 Overige infestaties

889 Parasitaireaandoeningen,nietgespecificeerd

LATE GEVOLGEN VAN INFECTIEZIEKTEN EN PARASITAIRE
AANDOENTNGEN (890-894)

890 Late gevolgen van tuberculose

891 Late gevolgen van poliomyelitis

892 Late gevolgen van lepra

894 Late gevolgen van overige en niet gespecificeerd infectieziekten en parasitaire aandoeningen

ovERrGE TNFECTIEZIEKTEN (899)

899 Overige en niet gespecificeerde infectieziekten
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HOOFDSTUK II
MErrwvoRMrNGEN (C00-D48)

MALIGNE NEOPLASMATA VAN LIp, MOND- BN KEELHOLTE (C00-C11)

C06 Maligne neoplasma van mond, niet gespecificeerd

C08 Maligne neoplasma van grote speekselklier, niet gespecificeerd

C09 Maligne neoplasma van tonsil
Exclusie: tonsillapharyngealis (Cl1)

ClO Maligne neoplasma van orofarynx
Exclusie: tonsil (C09)

Cl1 Maligne neoplasma van nasofarynx

MALTGNE NEOPLASMATA VAN SPUSVERTERTNGSSTELSEL (C22-C26)

C22 Maligne neoplasma van lever en intrahepatische galwegen

Maligne neoplasma van spijsverteringskanaal of tractus digestivus NNO
Exclusie: secundair maligne neoplasma van lever (C80)

MALIGNE NEOPLASMATA VAN ADEMHALINGSSTELSEL EN
INTRATHORACALE ORGANEN (C39)

C39 Maligne neoplasma van Tractus respiratorius NNO

MALIGNE NEOPLASMATA VAN BOT EN GEWRICHTSKRAAKBEEN
(c4o-c41)
Exclusies: beenmerg NNO (C96)

synovia (C49)

C40 Maligne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen van extremiteiten

C4l Maligne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen van overige en niet gespecificeerde lokalisatie
Exclusie: beenderen van extremiteiten (C40)

MELANOOM EN OVERIGE MALrGÀIE NEOPLASMATA VAI\ HIIID (C4/-)

C44 Maligne neoplasma van huid, niet gespecificeerd
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MALIGNE I\EOPLASMATA VAN MESOfiIEBL EN WEKE DELEN
(c4s-c4e)

c47 Maligne neoplasma van perifere zenurven en autonoom zenuwstelsel

c49 Maligne neoplasma van bindweefsel en weke delen, niet gespecificeerd

MALIGNE NEOPLASMATA VAN VROTIWELUKE GESLACHTS ORGA.
NEN (C56-C57)

C56 Maligne neoplasma van ovarium
Vrouwelijke tractus urogenitalis NNO

MALIGNE NEOPLASMATA VAN MANNELUKE GESLACHTSORGANEN
(c6r-c62)

C6l Maligne neoplasma van prostaat

C62 Maligne neoplasma van testis

MALTGNE r§EOPLASMATA VAN NrER EN URINEWEGEN (C64-C68)

C64 Maligne neoplasma van nier, behalve nierbekken
Exclusies: nier:

. kelken (C68)

. bekken (C68)

C67 Maligne neoplasma van blaas

C68 Maligne neoplasma van nier en urinewegen, niet gespecificeerd

MALIGNE NEOPLASMATA VAN OOG, IIERSENEN EN OVERIGE
DELEN VAN CENTRAAL ZENTMSTELSEL (C69-C72)

C69 Maligne neoplasma van oog en adnexen
Exclusie: nervus opticus (C72)

C70 Maligne neoplasma van meningen

C7l Maligne neoplasma van hersenen
Exclusies: hersenzenuwen(C72)

retrobulbair weefsel (C69)

C72 Maligne neoplasma van ruggemerg, hersenzenuwen en overige delen van centraal zenuwstelsel
Exclusies: meningen (C70)

perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel (C47)
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MALIGNE NEOPLASMATA VAN SCIIILDKLIER EN ANDERE
ENDOCRIENE KLIEREN (C7 4-C7 s)

C74 Maligne neoplasma van bijnier

C75 Maligne neoplasma van endocriene klier, niet gespecificeerd

Exclusies: endocrien weefsel van pancreas (C26)

ovarium (C56)

testis (C62)
schildklier (C75)

MALIGNE NEOPLASMATA VAN SLECHT OMSCHREYEN, SECTJNDAIRE

EN NIET GESPECIFTCEERDE LOKALISATIES (C76-C80)

C80 Maligne neoplasma zonder gespecificeerde lokalisatie

MALIGNE NEOPLASMATA VAN LYMFOb, IIEMATOPOËTISCH EN
YERWANT WEEFSEL (C81-C96)
Exclusie: secundair en niet gespecificeerd neoplasma van lymfeklieren (C80)

C81 Ziekte van Hodgkin

C82 Folliculair [nodulair] non-Hodgkin-lymfoom

C83 Diffuus non-Hodgkin-lYmfoom

C84 Perifere vorm en cutane vonn van T-cel-lymfomen

C85 Overige en niet gespecificeerde typen van non-Hodgkin-lymfoom

C9l Lymfatische leukemie

C92 Myeloide leukemie

C94 Overige voÍrnen van leukemie van gespecificeerd celtype

C95 Leukemie, niet gesPecificeerd

C96 Overige en niet gespeciÍiceerde maligae neoplasmata van lymfoid, hematopoëtisch en verwant

weefsel

BEMGNE NEOPLASMATA (D10-D36)

D13 Benigne neoplasma van overige en slecht omschreven delen van Eactus digestivus

D15 Benigne neoplasma van overige en niet gespecificeerde intrathoracale organen

Benigne neoPlasma van hart

Exclusie: mesotheliaal weefsel (Dl9)
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D16 Benigne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen
Exclusies: bindweefsel van:

. oor (D2l)

. ooglid (D21)

. larynx (D36)

. neus (D36)
synovia (D21)

D17 Benigne lipomateus neoplasma

D18 Hemangioom en lymfangioom, elke lokalisatie
Exclusie: blauwe of gepigmenteerde naevus (D22)

DZI Benigne neoplasmata van bindweefsel en overige weke delen, niet gespecificeerd

D22 Melanocytaire naevi

D23 Benigne neoplasma van huid, niet gespeciÍiceerd

D33 Benigne neoplasma van hersenen en overige delen van centraal zenuwstelsel
Exclusies: angioom (D18)

meningen (D36)
perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel (D36)
retro-oculair weefsel (D36)

D35 Benigne neoplasma van overige en niet gespecificeerde endocriene klieren
Exclusies: endocrien weefsel van pancreas (D13)

ovarium (D36)
testis (D36)
thymus @36)

D36 Benigne neoplasma van overige en niet gespecificeerde lokalisaties

I\IEOPLASMATA MET ONZEKER OF ONBEKEI\D GEDRAG (D37.D48)

D4l Neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van nier en urinewegen

D43 Neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van hersenen en centaal zenuwstelselExclusie: perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel (D4g)

D44 Neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van endocriene klieren
Exclusies: endocrien weefsel van pancreas (D4g)

ovarium (D48)
testis @48)
thymus @48)

D45 Polycythaemia vera

D46 Myelodysplastisch syndroom

D47 overige neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag van lymfatisch, hematopoëtisch en verwant
weefsel

D48 Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag van overige en niet gespecificeerde lokalisaties
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HOOFDSTUK III
ZÍB,KTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN EN
BEPAALDE AANDOENTNGEN VAN TMMUUNSYSTEEM (D50-D89)

Exclusies: auto-immuunziekte (systemisch) NNO (M35)
bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen @00-890)
ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus IHIVI (820-824)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S02-T98)
neoplasmata (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)

VoEDTNGSANEMTEËN @50-D53)

D50 IJzergebreksanemie

D51 Anemie door vitamine B,r-deficiëntie
Exclusie: vitamine B,r-deficiëntie zonder anemie @53)

D52 Anemie door foliumzuurdeficiëntie

D53 Voedingsanemieën, niet gespecificeerd

HEMOLYTTSCT{E ANEMTEËN @55-D59)

D55 Anemie door enzymstoornissen
Exclusie: anemie als gevolg van door geneesmiddelen geihduceerde enzymdeficiëntie (D59)

D56 Thalassemie

D57 Sikkelcelaandoeningen
Exclusie: sikkelcel-bèta-thalassemie (D56)

D58 Hereditairehemolytischeanemieën,nietgespecificeerd

D59 Verworven hemolytische anemie

APLASTISCTTE EN OVERTGE ANEMTEÍIN @60-D64)

D60 Verworven 'pure red cell aplasia' [erytroblastopenie]

D6l Overige en niet gespecificeerde aplastische anemieën
Inclusie: niet gespecificeerde hypoplastische anemie
Exclusie: agranulocytose (D70)

D62 Acute posthemorragische anemie
Exclusie: congenitale anemie door foetaal bloedverlies (P6l)
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D63 Anemie bij elders geclassificeerde chronische ziekten

D64 Anemie, niet gespecificeerd
Exclusie: refractaire anemie (D46)

STOLLINGSSTOORMSSEN, PURPURA EN OVERIGE HEMORRAGIS CIIE
aANDOEMNGEN (D65-D69)

D65 Gedissemineerde intravasculaire stolling
Exclusies: als complicatie van bij pasgeborene (P60)

D66 Hereditaire factor Vlll-deficiëntie
Exclusie: factor Vlll-deficiëntie met vasculair defect @68)

D67 Hereditaire factor IX-deficiëntie

D68 Stollingstoornis niet gespecificeerd

D69 Purpura en overige hemorragische aandoeningen
Exclusies: cryoglobulinemische purpura (D89)

essentiële (hemorragische) trombocytemie (D47)
purpura fulminans (D65)
trombotische trombocytopenische purpura (M3 l)
benigne hypergammaglobulinemische purpura (D89)

OYERIGE ZÍBKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN
(D70-D77)

D70 Agranulocytose
Exclusie: voorbijgaandeneonataleneutropenie@61)

D7l Functionelestoornissenvanpolymorfonucleaireneutrofielen

D72 Aandoeningen van witte bloedcellen, niet gespecificeerd
Exclusies: basofilie (D75)

immuniteitsstoornissen (D80-D89)
neutropenie (D70)
preleukemie (syndroom) (D46)
syndroom van Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (870)

D73 Ziekten van milt

D74 Methemoglobinemie

D75 Ziekten van bloed en bloedvormende organen, niet gespecificeerd
Exclusies: vergrote lymfeklieren @59)

hypergammaglobulinemie NNO (D89)
lymfadenitis:
. NNO (r88)
. acuut (L04)
. chronisch (I88)
. mesenteriaal (acuut)(chronisch) (I88)
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D76 Bepaalde ziekten van lymforeticulair weefsel en reticulohistiocytair stelsel
Exclusies: ziekte van trtterer-Siwe (C96)

reticulo-endotheliose of reticulose:
. histiocytair medullair (C96)
. leukemisch (C91)
. lipomelanotisch(I89)
. maligne (C85)
. nonlipid (C96)
maligne histiocytose (C96)

D77 Overige aandoeningen van bloed en bloedvormende organen bij elders geclassificeerde ziekÍen

BEPAALDE AANDOENINGEN WAARBU IMMUT]NSYSTEEM
BETROKKEN IS (D8O-D89)
Exclusies: auto-immuunziekte (systemisch) NNO (M35)

functionele stoornissen van polymorfonucleaire neutrofielen (D7l)
ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus IHIVI (820-824)

D80 Immunodeficiëntie met overwegend antilichaamstoornissen

D81 Gecombineerde immunodeficiënties
Exclusie: autosomalerecessieveagammaglobulinemie(Swisstype)(D80)

D82 Immunodeficiëntie samengaand met andere belangrijke defecten
Exclusie: ataxiatelangiectasia[Louis-Bar](Gll)

D83 'Common variable'-immunodeficiëntie

D84 Immunodeficiëntie, niet gespecificeerd

D86 Sarcoidose

D89 Aandoening waarbij immuunsysteem betrokken is, niet gespecificeerd

Immuunziekte NNO
Exclusies: hyperglobulinemie NNO (R77)

monoklonale gammopathie (D47)
mislukken van transplantatie en afstoten van transplantaat (T86)
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HOOIIDSTUK TV
ENDOCRIENE ZÍEI(jTEN EN VOEDINGS. EN STOFWISSELINGS.
sTooRNrssEN (E00-E90)

Exclusies: symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen,
niet elders geclassificeerd (R00-R99)
voorbijgaande endocriene stoornissen en stofwisselingsstoornissen specifiek voor
foetus en pasgeborene (n0-P74)

AANDOENTNGEN VAN SCHILDKLIER (E00-E07)

E00 Congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom
Exclusie: subklinischehypothyro'rdiedoorjodiumdeficiëntie(802)

EOl Met jodiumdeficiëntie samenhangende schildklieraandoeningen en verwante afwijkingen
Exclusies: congenitale-jodiumdeficiëntiesyndroom (E00)

subklinische hypothyroidie door jodiumdeficiëntie @02)

F;02 Subklinischehypothyroidiedoorjodiumdeficiëntie

E03 Hypothyroïdie, niet gespecificeerd

Myxoedeem NNO
Exclusies: metjodiumdeficiëntie samenhangende hypothyroidie (800-802)

hypothyroïdie na medische verrichting (E89)

E;04 Niet-toxische struma, niet gespecificeerd

Struma NNO
Exclusies: congenitale struma (E03)

met jodiumdeficiëntie samenhangende struma (E00-E02)

E05 Thyrotoxicose [hypethyroidie]
Exclusies: chronische thyroiditis met voorbijgaande thyrotoxicose (806)

neonatale thyrotoxicose (P72)

E06 Thyroiditis

E;07 Schildklieraandoeningen, niet gespecificeerd

DTaBETES MELLTTUS (E,10-E,12)

ElO Insuline-afhankelijkediabetesmellitus
Exclusies: diabetes mellitus (bij):

. verband houdend met ondervoeding (El2)

. neonataal (P70)

DIDMOAD-syndroom @31)
glucosurie:
. NNO (R81)
. renaal @74)
gestoorde glucosetolerantie (R73)
hypo-insulinemie na operatie @89)
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El1 Niet-insuline-aftrankelijkediabetesmellitus
Exclusies: diabetes mellitus (bij)

. verband houdend met ondervoeding (El2)

. neonataal (P70)
glucosurie:
. NNO (R81)
. renaal (874)
gestoorde glucosetolerantie (R73)
hypo-insulinemie na operatie @89)

812 Diabetes mellitus verband houdend met ondervoeding
Exclusies: glucosurie:

. NNO (R81)

. renaal (E74)
gestoorde glucosetolerantie (R73)
neonatale diabetes mellitus (P70)
hypo-insulinemie na operatie @89)

OVERIGE STOORNISSEN VAN GLUCOSEREGI]LATIE EN INTERNE
PANCREASSECRETTE (815-816)

E15 Niet-diabetischhypoglykemischcoma

El6 Overige stoornissen van interne pancreassecretie

AANDOENINGEN VAN OvERrcE ENDOCRTENE KLIEREN (820-835)
Exclusies: galactorroe (N64)

gynaecomastie (N62)

E,20 Hypoparathyroidie
Exclusies: syndroom van Di George (D82)

hypoparathyro'r'die na medische verrichting @89)
voorbijgaande neonatale hypoparathyro'rdie (P7 1)

Ezl Hyperparathyroidie en overige aandoeningen van bijschildklier
Exclusies: osteomalacie (bij) infantiel en juveniel @55)

822 Hyperfunctie van hypofyse
Exclusies: syndroom van

. Cushing (E24)

. Nelson @24)
overproduktie van:
. ACTI{ niet samenhangend met ziekte van Cushing @27)
. hypofysair ACTH @24)
. thyroïdstimulerend hormoon TTSHI (805)

E,23 Hypofunctie en overige aandoeningen van hypofyse
Exclusie: hypopinri'tarismenamedischeverrichting(E89)

824 Syndroom van Cushing
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825 Adrenogenitale aandoeningen
Exclusie: congenitaleadrenergehypoplasie(Q89)

F,26 Hyperaldosteronisme

827 Bijnieraandoeningen, niet gespecificeerd

E.28 Ovariumdysfunctie
Exclusies: geïsoleerdedeficiëntievangonadotropine@23)

ovariuminsufficiëntie na medische venichting @89)

829 Testisdysfunctie
Exclusies: androgenenresistentie-syndroom@34)

geisoleerde deficiëntie van gonadotropine (E23)
syndroom van Klinefelter (Q98)
hypofunctie van testis na medische verrichting (E89)
testiculaire-feminis atie(syndroom) (E34)

E30 Aandoeningen van puberteit, niet elders geclassificeerd

E31 Polyglandulaire dysfunctie
Exclusies: ataxiatelangiectasia[Louis-Bar](Gll)

dystrophia myotonica [Steinert] (G71)
pseudohypoparathyroidie (E20)

E32 Ziekten van thymus
Exclusies: aplasie of hypoplasie van thymus met immunodeficiëntie (D82)

myasthenia gravis (G70)

834 Endocrieneaandoeningen,nietgespecificeerd
Exclusie: pseudohypoparathyroidie (E20)

E35 Aandoeningen van endocriene klieren bij elders geclassificeerde ziekten

ONDERVOEDTNG (E,40-E,46)
Exclusies: intestinale malabsorptie (K90)

voedingsanemieën (D50-D53)
late gevolgen van eiwit/energie-ondervoeding (E64)
slim disease (822)
verhongering (T78)

F.40 Kwashiorkor
Exclusie: marantische kwashiorkor (E42)

E41 Voedingsmarasmus
Exclusie: marantische kwashiorkor (Bt2)

F42 Marantische kwashiorkor

E43 Niet gespecificeerdeernstigeeiwiíenergie-ondervoeding

E44 EiwiUenergie-ondervoeding van matige en lichte graad
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845 Verraagdeontwikkelingnaeiwit/energie-ondervoeding

E46 Niet gespecificeerde eiwiíenergie-ondervoeding

ovERrGE VOEDTNGSDEFTCTËNTTES (E50-E64)
Exclusie: voedingsanemieën (D50-D53)

E50 Vitamine A-deficiëntie
Exclusie: late gevolgen van vitamine A-defrciëntie @64)

851 Thiaminedeficiëntie
Exclusie: late gevolgen van thiaminedeficiëntie (E64)

E,52 Niacinedeficiëntie [pellagra]
Exclusie: late gevolgen van niacinedeficiëntie (E64)

E53 Deficiëntie van vitamines van B-groep, niet gespecificeerd
Exclusies: late gevolgen van vitamine B-deficiëntie (E64)

anemie door vitamine B,r-deficiëntie (D5l)

E,54 Ascorbinezuurdeficiëntie
Exclusies: anemie bij scheurbuik (D53)

late gevolgen van vitamine C-deficiëntie @64)

E55 Vitamine D-deficiëntie
Exclusie: late gevolgen van rachitis @64)

E56 Vitaminedeficiënties, niet gespecificeerd

Exclusie: late gevolgen van overige gespecificeerde vitaminedeficiënties (E64)

E58 Calciumdeficiëntie door voeding
Exclusies: stoornissenvancalciummetabolisme@83)

late gevolgen van calciumdeficiëntie (E64)

E59 Seleniumdeficiëntie door voeding
Exclusie: late gevolgen van seleniumdeficiëntie (864)

E60 Zinkdeficiëntie door voeding

E61 Deficiëntievoedingselementen,nietgespecificeerd
Exclusies: stofwisselingsstoornissenvanmineralen(883)

met jodiumdeficiëntie samenhangende schildklieraandoeningen (E00-E02)
late gevolgen van ondervoeding en overige voedingsdeficiënties (E64)

E63 Overige voedingsdeficiënties
Exclusies: dehydratie (E86)

niet gedijen (R62)
voedingsproblemen van pasgeborene (P92)

late gevolgen van ondervoeding en overige voedingsdeficiënties (E64)

F,64 Late gevolgen van ondervoeding en overige voedingsdeficiënties
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VETZUCHT EN ANDERE OVERVOEDTNG (866-868)

E,66 Vetzucht
Exclusie: syndroom van Prader-Willi (Q87)

E,67 Andere vornen van overvoeding
Exclusies: overvoeding NNO (R63)

late gevolgen van overvoeding (E68)

E68 Late gevolgen van overvoeding

SToF\TTSSELINGSSTOORMSSEN (870-E90)
Exclusies: androgenenresistentie-syndroom (E34)

congenitale bijnierhyperplasie (825)

syndroom van Ehlers-Danlos (Q79)
hemolytische anemieën door enzymstoornissen (D55)

syndroom van Marfan (Q87)
S-alfa-reductasedeficiëntie (E29)

870 Stofwisselingsstoornissenvanaromatischeaminozuren

E7l Stofwisselingsstoornissen van aminozuren met vertakte keten en van vetzuren

872 Stofwisselingsstoornissenvanaminozuren,nietgespecificeerd
Exclusies: abnormale bevindingen zonder manifeste ziekte G.70-R89)

stofwisselingsstoornissen van:

. aromatische aminozuren (870)
- aminozuren met vertakte keten (E71)

. vetzuren (E7l)

. purine en pyrimidine (879)
jicht (MlO)

873 Lactose-intolerantie

874 Stofwisselingsstoornissenvankoolhydraten,nietgespecificeerd
Exclusies: verhoogde secretie van glucagon (E16)

diabetes mellitus (E10-E12)
hypoglykemie NNO (El6)
mucopolysaccharidose @76)

875 Stoornissen van sfingolipidenmetabolisme en overige vetstapelingsziekten
Exclusies: mucolipidose, typen I-m G77)

ziekte van Refsum (G60)

876 Stoornissenvanglycosaminoglycaanmetabolisme

E77 Stoornissen van glycoproteinemetabolisme

E78 Stofwisselingsstoornissenvanlipoproteineenoverigelipidemieën
Exclusie: sfingolipidose (E75)
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879 Stoornissen van purine- en pyrimidinemetabolisme
Exclusies: gecombineerdeimmunodeficiëntiestoornissen (D8l)

jicht (M10)
niersteen §20)
anemie met orootacidurie (D53)
xeroderma pigmentosum (Q82)

E80 Stoornissen van porffrine- en bilirubinemetabolisme

E83 Stofwisselingsstoornissen van mineralen
Exclusies: mineraaldeficiëntiedoorvoeding(E5S-E6I)

bijschildklieraandoeningen @20-EZl)
vitamine D-deficiëntie @55)

E84 Cystische fibrose

E85 Amyloidose

E86 Volumedepletie
Exclusies: dehydratie bij pasgeborene (P74)

hypovolemische shock:
. NNO (R57)
. operatief (T81)

F,87 Overige stoornissen van vocht-, electrolyten- en zuur-base-evenwicht

E88 Stofwisselingsstoornis,nietgespecificeerd
Exclusie: histiocytosis X (chronisch) (D76)

E89 Endocriene ziekten en stofwisselingsstoornissen na medische verrichting, niet elders geclassificeerd

890 Voedings- en stofwisselingsstoornissen bij elders geclassificeerde ziekten
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HOOFDSTUK V
PSYCHISCIIE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN
(F0s-Fee)

Exclusie: symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (R00-R99)

ORGAMSCIIE, INCLUSMF SYMPTOMATISCIIE, PSYCHISCHE STOOR.
NISSEN G05-Fo9)

F05 Delirium, niet geïnduceerd door alcohol en andere psychoactieve middelen
Exclusie: delirium tremens door alcohol of niet gespecificeerd (F10)

F06 Niet gespecificeerde psychische stoornis door beschadiging en dysfunctie van hersenen en door
lichamelijke ziekte
Exclusies: samengaand met:

. delirium (F05)
ten gevolge van gebruik van alcohol en andere psychoactieve middelen (F10-F19)

F07 Persoonlijkheidsstoornissen en gedragsstoornissen door ziekte, beschadiging en dysfunctie van

hersenen

F09 Niet gespecificeerde organische of symptomatische psychische stoornis

Exclusie: psychose NNO (F29)

PSYCHISCIIE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN DOOR
GEBRUTK VAN PSYCHOACTTEVE MIDDELEN (F10-F19)
Exclusie: misbruik van middelen die geen afhankelijkheid veroorzaken (F55)

FlO Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van alcohol

Fll Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van opioiden

Fl2 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van cannabinoiden

Fl3 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van sedativa of hypnotica

F14 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van cocarhe

Fls Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van andere stimulantia, inclusief cafeïne

Fl6 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van hallucinogenen

Fl7 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van tabak

F18 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van vluchtige oplosmiddele

F19 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door meervoudig-druggebruik en gebruik van andere
psychoactieve middelen
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SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPISCIIE STOORNISSEN EN WAAN-
sTooRNrssEN (F20-F29)

F20 Schizofrenie

Fzl Schizotypische stoornis
Exclusie: syndroom van Asperger (F84)

F22 Persisterende waanstoornissen

F23 Acute en passagère psychotische stoornissen

F24 Geihduceerde waanstoornis

F25 Schizoaffectieve stoornissen

F28 Andereniet-organischepsychotischestoornissen

F29 Nietgespecificeerdeniet-organischepsychose
Psychose NNO
Exclusies: psychische stoornis NNO (F99)

organische of symptomatische psychose NNO (F09)

STEMMINGSSTOORNTSSEN [AFFECTTEVE STOORNISSEN] Gs0-F39)

F30 Manische episode

F31 Bipolaireaffectievestoornis[manisch-depressievestoornis]
Exclusies: bipolaire stoornis, eenmalige manische episode (F30)

cyclothymie (F34)

F32 Depressieve episoden
Depressie NNO
Exclusies: aanpassingsstoornis (F43)

recidiverende depressieve stoornis (F33)
indien samengaand met gedragsstoornissen onder F91 (F92)

F33 Recidiverende depressieve stoornis
Exclusie: recidiverendekortedepressieveepisoden(F38)

F34 Persisterendestemmingsstoornissen[affectievestoornissen]

F38 Anderestemmingsstoornissen[affectievestoornissen]

F39 Niet gespecificeerde stemmingsstoornis [affectieve stoornissen]

NEUROTISCIIE, STRESS.GEBONDEN EN SOMATOFORME STOORNIS.
sEN (F40.F48)
Exclusie: indien samengaand met een gedragsstoornis onder F91 (F92)

F40 Fobische (-angst)stoornissen
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F4l Angststoornis, niet gespecificeerd
Angst NNO

F42 Obsessieve-compulsieve stoornis [dwangstoornis]

F43 Reactie op ernstige stress en aanpassingsstoornissen

F44 Dissociatieve stoornissen [conversiestoornisssen]
Exclusie: simuleren [bewuste simulatie] (276)

F45 Somatoforme stoornissen
Exclusies: dissociatieve stoornissen (F44)

haarplukken (F98)
brabbelen @80)
lispelen (F80)
nagelbijten (F98)
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)
duimzuigen (F98)
ticstoornissen (bij kinderen en adolescenten) (F95)
syndroom van Gilles de la Tourette (F95)
trichotillomanie (F63 )

F48 Neurotischestoornis,nietgespecificeerd

GEDRAGSSYNDROMEN SAMENGAAND MET LICHAMELUKE
SYMPTOMEN EN STOORNTSSEN (F50-F59)

F50 Eetstoornissen
Exclusies: anorexia NNO (R63)

voedingsmoeilijkheden en slechte voedingsbegeleiding (R63)
eetstoornis bij (onge) kinderen @98)
polyfagie (R63)

F51 Niet-organische slaapstoornissen
Exclusie: slaapstoornissen (organisch) (G47)

F52 Stoornissen van seksuele functie, niet verooÍzaakt door een organische stoornis of ziekte

F54 Psychische of gedragsgebonden factoren die samengaan met elders geclassificeerde stoornissen
of ziekten
Exclusie: spanningshoofdpijn (G44)

F55 Misbruik van middelen die geen afhankelijkheid veroorzaken
Exclusie: misbruik van psychoactieve middelen (F10-Fl9)

F59 Niet gespecificeerde gedragssyndromen samengaand met lichamelijke symptomen en stoornissen
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STOORNISSEN VAN PERSOONLUKIIEID EN GEDRAG OP VOLWASSEN
LEEFTf,ID (F63-F68)

F63 Stoornissen van gewoontevorming en impulsbeheersingg [drangstoornissen]
Inclusie: Trichotillomanie

F64 Genderidentiteitsstoornis op kinderleeftijd

F68 Opzettelijk veroorzaken of voorwenden van lichamelijke of psychische symptomen of beperkingen

[nagebootste stoornis]

zwaKzrNNrcrrErD (F70-F79)

F70 Lichte zwakzinnigheid [debiliteit]

F71 Matige zwakzinnigheid [imbeciliteit]

F72 Ernstige zwakzinnigheid

F73 Diepe zwakzinnigheid lidiotie]

F78 Overige zwakzinnigheid

F79 Niet gespecificeerde zwakzinnigheid

srooRNrssEN rN psYcHrscrrE 0NTWTKKELTNG (F80-r89)

F80 Specifieke ontwilkelingsstoomissen van spraak of taal

F81 SpecifiekeontwilJ<elingsstoornissenvanschoolvaardigheden

F82 Specifiekeontwil&elingsstoornisvanmotorischefuncties

F83 Gemengde specifieke ontwikkelingsstoornissen

F84 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

F88 Overige gespecificeerde stoornissen van de psychische ontwikkeling

F89 Niet gespecificeerde stoornis van de psychische ontwikkeling

GEDRAGSSTOORNISSEN EN EMOTIONELE STOORNISSEN DIE DOOR-
GAANS OP KII\DERLEEFTUD OF IN ADOLESCENTIE BEGINNEN

F90 Hyperkinetische stoornissen
Exclusies: angststoornissen(F41)

stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen] (F30-F39)
pervasieve ontwikkelingsstoornissen (F84)
schizofrenie (F20)
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F91 Gedragsstoornissen
Exclusies: stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen] (F30-F39)

pervasieve ontwikkelingsstoornissen (F84)
schizofrenie (F20)
indien samengaand met:
. emotionele stoornissen (F92)
. hyperkinetischestoornissen(F90)

F92 Gemengde stoornissen van gedrag en emoties

F93 Emotionele stoornissen met specifiek begin op kinderleeftijd
Exclusie: indien samengaand met een gedragsstoornis (F92)

F94 Sociale-functiestoornissen met specifiek begin op kinderleeftijd en in adolescentie

F95 Ticstoornissen

F98 Niet gespecificeerde gedragsstoornissen en emotionele stoornissen die doorgaans beginnen op
kinderleeftijd en in adolescentie
Exclusies: breath-holding spells (R06)

genderidentiteitsstoornis op kinderleeftijd (F64)
syndroom van Kleine-Levin (G47)
obsessieve-compulsieve stoornis (F42)

slaapstoornissen door emotionele oorzaken (F5 1)

NIET GESPECTFICEERDE pSyCHrSCrm STOORNIS (F99)

F99 Psychische stoornis, niet nader omschreven
Psychische ziekte NNO
Exclusie: organische psychische stoornis NNO (F06)
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HOOFDSTUK YI
ZTEKTEN VAN ZENU\rySTELSEL (c)

Exclusies: bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-899)
congenitale rnisvormingen en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofuisselingsstoornissen @00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S02-T98)
neoplasmata (C00-D48)
symptomen, afuijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassifi ceerd (R00-R99)

ONTSTEKINGSPRO CESSEN VAN CENTRAAL ZENTIWSTELSEL
(G00-G09)

G00 Bacteriële meningitis, niet elders geclassificeerd
Exclusies: bacteriële:

. meningo-encefalitis (G04)

. meningomyelitis (G04)

GOl Meningitis bij elders geclassiÍiceerde bacteriële zielÍen
Exclusies: meningo-cefalitis en meningomyelitis bij elders geclassificeerde bacteriële ziekten

(c05)

G02 Meningitis bij elders geclassificeerde overige infectieziekten en parasitaire aandoeningen
Exclusies: meningo-encefalitis en meningomyelitis bd elders geclassificeerde overige infecti-

eziekten
en parasitaire aandoeningen (G05)

G03 Meningitis door overige en niet gespecificeerde oorzaken
Exclusies: meningo-encefalitis (G04)

meningomyelitis (G04)

G04 Encefalitis,myelitisenencefalomyelitis
Exclusies: benignemyalgischeencefalomyelitis(G93)

encefalopathie:
. NNO (G93)
. toxisch (G92)
myelitis
. transversa acuta (G37)
. subacute necrotiserende (G37)

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

G08 Intracraniale en intraspinale flebitis en tromboflebitis

G09 Late gevolgen van ontstekingsziekten van centraal zenuwstelsel
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SYSTEMISCHE VORMEN VAN ATROFIE DIE PRIMAIR HET CEN.
TRAAL ZENIIWSTELSEL AANTASTEN (c10-c13)

G10 ZÀekte van Huntington

Gi I Hereditaire ataxie
Exclusies: hereditaireenidiopathischeneuropathie(G60)

infantiele cerebrale paralyse (G80)
stofwisselingsstoornissen (E70 - E90)
syndroom van Dandy-Walker (Q03)

Glz Spinale spieratrofie en verwante syndromen

G13 Systemische vornen van atrofie die primair het centraal zenuwstelsel aantasten bij elders
geclassifi ceerde ziekten

EXTRAPYRAMIDALE AANDOEI\INGBN EN AANDOENINGEN MET AB.
NORMALE BEWEGTNGEN (G20-G26)

G20 Ziekte van Parkinson

Gzl Secundair parkinsonisme

G23 Degeneratieve ziekten van basale ganglia, niet gespecificeerd

Exclusie: multi-systeemdegeneratie (G90)

G24 Dystonie
Exclusie: athetoide cerebrale paralyse (G80)

G25 Extrapyramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale bewegingen, niet gespecificeerd

G26 Extrapyramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale bewegingen bij elders geclassifi-
ceerde ziekten

ovERrcE DEGENERATTEVE ZTEKTEN VAN ZENTTWSTELSEL (G31-G32)

G3l Degeneratieve ziekte van zenuwstelsel, niet gespecificeerd
Exclusie: syndroom van Reye (G93)

G32 Overige degeneratieve aandoeningen van zenuwstelsel bij elders geclassificeerde ziekten

DEMYELIMSERENDE ZIEKTEN VAN CENTRAAL ZENTIWSTELSEL
(G35-G37)

G35 Multipele sclerose

G36 Acute gedissemineerde demyelinisatie, niet gespecificeerd

Exclusie: postinfectieuzeencefalitisenencefalomyelitisNNO(G04)
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G37 Demyeliniserende ziekte van centraal zenuwstelsel, niet gespecificeerd

AANDOENINGEN MET EPISODISCH EN PAROXYSMAAL YERLOOP
(G40-G47)

G40 Epilepsie

G4l Status epilepticus

G43 Migraine
Exclusie: hoofdpijn NNO (R51)

G44 Overige hoofdpijnsyndromen
Exclusies: atypische aangezichtspijn (G50)

hoofdpijn NNO (R51)
trigeminusneuralgie (G50)

G45 Transient cerebral ischaemic attacks [TIA] en verwante syndromen
Exclusie: neonatale cerebrale ischemie (P9l)

G46 Vasculaire syndromen van hersenen bij cerebrovasculaire ziekten
Exclusies: cerebrale vasculitis (I77)

mojamoja ziekte (167)

vaarnalformaties (Q28)

G47 Slaapstoornissen
Exclusies: nachtnerries(F51)

niet-organische slaapstoornissen (F5 I )
nachtelijke angst (F5l)
slaapwandelen (F51)

AANDOBNINGEN VAN ZEI\IIWEN, ZEI\UWWORTELS EN ZENUW.
PLEXUS (Gs0-G59)
Exclusies: neuralgie ) NNO (M79)

neuritis )
radiculitis NNO (M54)

G50 Aandoeningen van nervus trigeminus

G51 Aandoeningen van neryus facialis
Exclusies: Hemifaciale atrofie (Q67)

Letsel van neryus facialis (S09)

Late gevolgen van letsel van hersenzenuwen (T90)

G52 Aandoeningen van hersenzenuwen, niet gespecificeerd

Exclusies: aandoeningen van:
. nervus acusticus (H93)
. nervus opticus (H46, H47)
paralytisch sEabismus door zenuwverlamming (H49)

G53 Aandoeningen van hersenzenuwen bij elders geclassificeerde ziekten
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G54 Aandoeningen van zenuwwortel en zenuwplexus
Exclusie: Geboortetrauma @14)

G55 Compressie van zenuwwortel en zenuwplexus bij elders geclassificeerde ziekten

G56 Mononeuropathieënvanbovensteextremiteit

G57 Mononeuropathieënvanondersteextremiteit

G58 Overige mononeuropathieën

G59 Mononeuropathie bij elders geclassificeerde ziekten

POLYNEUROPATÏIIEËN NN OYBRIGE AANDOBNINGEN VAN PERI.
FEER ZENTTWSTELSEL (G60-G64)
Exclusies: neuralgie NNO (M79)

neuritis NNO (M79)
radiculitis NNO (M54)

G60 Hereditaire en idiopathische neuropathie

G61 Inflammatore polyneuropathie

G62 Polyneuropathie, niet gespecificeerd

G63 Polyneuropathie bij elders geclassificeerde ziekten

G64 Overige aandoeningen van perifeer zenuwstelsel

ZIBKTEN VAN NEUROMUSCULATRE SYNAPS EN SPIEREN (G70-G73)

G70 Neuromusculaireaandoening,nietgespecificeerd
lnclusie: Myasthenia gravis en verwante aandoeningen

Exclusies: botulisme (405)
voorbijgaande neonatale myasthenia gravis (P94)

G7l Primairespieraandoeningen
Exclusies: arthrogryposismultiplexcongenita(Q74)

stofwisselingsstoornissen (870-E90)
myositis (M60)

G72 Myopathie, niet gespecificeerd
Exclusies: aÍhrogryposismultiplexcongenita(Q74)

dermatopolymyositis (M33 )
myositis (M60)
polymyositis (M33)

G73 Aandoeningen van neuromusculaire overgang en spieren bij elders geclassificeerde ziekten
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CEREBRALE PARALYSE EN OVERIGE PARALYTISCTIE SYNDROMEN
(G80-G83)

G80 Infantiele cerebrale paralyse

Exclusie: hereditairespastischeparaplegie(Gl1)

G8l Hemiplegie
Exclusie: congenitale en infantiele cerebrale paralyse (G80)

G82 Paraplegie en tetraplegie
Exclusie: congenitale en infantiele cerebrale paralyse (G80)

G83 Paralytischsyndroom,nietgespecificeerd

ovERrGE AANDOENINGEN VAN ZENITWSTELSEL (G90-G98)

G90 Aandoeningen van autonoom zenuwstelsel
Exclusie: dysfunctie van autonoom zenuwstelsel door alcoholgebruik (G31)

G91 Hydrocefalus
Exclusie: hydrocefalus;

. congenitaal (Q03)

. tengevolge van congenitale toxoplasmose (P37)

G92 Toxische encefalopathie

G93 Overige hersenaandoeningen

G94 Overige hersenaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

G95.9 Ziekte van ruggemerg, niet gespecificeerd

Exclusie: myelitis (G04)

G96 Aandoening van centraal zenuwstelsel, niet gespecificeerd

G97 Aandoeningen van zenuwstelsel na medische verrichting, niet elders geclassificeerd

G98 Overige aandoeningen van zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd

Aandoening van zenuwstelsel NNO
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HOOFDSTUK VII
ZTEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN (H00-H59)

Exclusies: bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (400-899)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafivijkingen (Q00-Q99)

endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S02-T98)

neoplasmata (C00-D48)

symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassifi ceerd (R00-R99)

AANDOENINGEN VAN OOGLID, TRAANAPPARAAT EN ORBITA
(H00-H06)

H00 Hordeolum en chalazion

H01 Ontsteking van ooglid, niet gespecificeerd

H02 Aandoening van ooglid, niet gespecificeerd

Exclusie: congenitale afwijkingen van ooglid (Ql0)

H03 Aandoeningen van ooglid bij elders geclassificeerde ziekten

H04 Aandoeningen van traanapparaat

Exclusie: congenitaleafwijkingenvantraanapparaat(Ql0)

H05 Aandoeningen van orbita
Exclusie: congenitale afwijking van oóita (Q10)

H06 Aandoeningen van traanapparaat en orbita bij elders geclassificeerde ziekten

aANDOENINGEN VAr\ CONJUNCTTVA (H10-H13)

Hl0 Conjunctivitis
Exclusies: keratoconjunctivitis (H16)

neonatale conjunctivitis en dacryocystistis (P39)

Hll Aandoening van conjunctiva, niet gespecificeerd

Exclusie: keratoconjunctivitis (H16)

H13 Aandoeningen van conjunctiva bij elders geclassificeerde ziekten

AANDOENINGEN VAN SCLERA, CORNEA, IRIS EN CORPUS CILIARE
(IIts-H22)

Hl5 Aandoeningen van sclera
Exclusie: blue sclera
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Hl6 Keratitis

Hl7 Littekens en troebelingen van cornea
Exclusie: congenitalecorneatroebeling(Ql3)

overige congnitale misvormingen van cornea (Q13.4)

Hl8 Aandoening van comea, niet gespecificeerd
Exclusies: congenitalecorneatroebeling(Ql3)

overige congnitale misvormingen van cornea (Ql3)

H19 Aandoeningen van sclera en cornea bij elders geclassificeerde ziekten

H20 Iridocyclitis

HZI Aandoening van iris en corpus ciliare, niet gespecificeerd
Exclusies: sympathische uveitis (H44)

congenitale misvormingen van het voorste oogsegment (Ql3)

H22 Aandoeningen van iris en corpus ciliare bij elders geclassificeerde ziekten

AANDOENTNGEN VAN LENS (IJ26-Iil28)

H26 Cataract
Exclusies: congenitaal cataract (Q12)

H27 Aandoening van lens, niet gespecificeerd
Exclusies: congenitalelensmisvormingen (Q12)

mechanische complicaties van intra-oculaire lens (T85)

H28 Cataract en overige aandoeningen van lens bij elders geclassificeerde ziekten

AANDOENTNGBN VAN CHOROTDEA EN RETTNA (rr30-H36)

H30 Choroidoretinale ontsteking

H3l Aandoening van choroidea, niet gespecificeerd
Exclusie: Congenitale misvormingen van choroidea (Q14)

H32 Choroidoretinaleaandoeningenbijeldersgeclassificeerdeziekten

H33 Netvliesloslatingen en netvliesscheuren
Exclusie: loslating van pigmentepitheel van retina (H35)

H34 Vaatafsluiting van retina

H35 Aandoening van retina, niet gespecificeerd
Exclusie: congenitale misvorming van retina (Q14)

H36 Aandoeningen van retina bij elders geclassificeerde ziekten
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GLAUCOOM (H40-H42\

H40 Glaucoom
Exclusies: absoluut glaucoom (H44)

congenitaal glaucoom (Q15)
glaucoom door geboortetrauma (Pl5)

H42 Glaucoom bij elders geclassificeerde ziekten

AANDOENINGEN VAN CORPUS yITREUM EN OOGBOL (H43-Ir4s)

H43 Aandoeningen van corpus vitreum
Exclusie: congenitale misvorming van corpus vitium (Ql4)

H44 Aandoeningen van oogbol

H45 Aandoeningen van corpus vitreum en oogbol bij elders geclassificeerde ziekten

AANDOBI\INGEN VAN I\ERWS OPTICUS EN OPTISCTIE BANEN
(H46-H48)

H46 Neuritis optica
Exclusies: ischemische opticusneuropathie (H47)

neuromyelitis optica [Devic] (G36)

H47 Overige aandoeningen van nervus opticus en optische banen

Exclusie: congenitale misvorming van discus [papilla] nervi optici (Q14)

H48 Aandoeningen van nervus opticus en optische banen bij elders geclassificeerde ziekten

AANDOENINGEN VAN OOGSPIEREN, STOORNISSEN IN BINOCULAIRE
oocBEwEGrNGEN, ACCOMMODATTE EN REFRACTm (H49-H52)
Exclusie: nystagmus en andere onregelmatige oogbewegingen (H55)

H49 Paralytische strabismus
Exclusies: oftalmoplegie:

. intern (H52)

. internucleair (H51)

. progressief supranucleair (G23)

H50 Strabismus, niet gespecificeerd

H51 Stoornis in binoculaire oogbewegingen, niet gespecificeerd

H52 Stoornissen in refractie en accommodatie
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vrsUELE STOORNISSEN EN BLINDIIEID (H53-H54)

H53 Visuele stoornissen

H54 Blindheid en slechtziendheid

oYERrcE AANDOEMNGEN VAN OOG EN ADNE)GN (H55-H59)

H55 Nystagmus en andere onregelmatige oogbewegingen

H57 Aandoening van oog en adnexen, niet gespecificeerd

H58 Overige aandoeningen van oog en adnexen bij elders geclassificeerde ziekten

H59 Aandoeningen van oog en adnexen na medische verrichting, niet elders geclassificeerd
Exclusies: mechanischecomplicatievan:

. infa-oculaire lens (T85)

. overige oculaire prothesen, implantaten en mnsplantaten (T85)
pseudofakie (296)
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HOOFDSTUK YIII
ZLEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOTDEUS (H60-He5)

Exclusies: bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-899)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen @00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S02-T98)
neoplasmata (C0GD48)
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassifi ceerd (R00-R99)

AANDOEMNGEN VAN UIT\ryENDIG OOR (II60-H62)

H60 Otitis externa

H6l Aandoening van uitwendig oor, niet gespecificeerd
Exclusies: congenitale misvormingen van oor (Q16, Q17)

congenitaal ontbreken van oorschelp (Q16)
congenitaal ontbreken, atresie en strictuur van (uitwendige)gehoorgang (Ql6)

H62 Aandoeningen van uitwendig oor bij elders geclassificeerde ziekten

aANDOEhITNGEN VAN MTDDENOOR EN MASTOTD (rr65-H75)

H65 Niet-etterige otitis media

H66 Otitis media niet gespeciÍiceerd

H67 Otitis media bij elders geclassificeerde ziekten

H68 Ontsteking en obstructie van tuba Eustachii

H69 Overige aandoeningen van tuba Eustachii

H70 Mastoiditis en verwante aandoeningen

H7l Cholesteatoom van middenoor
Exclusies: cholesteatoom van:

. uitwendig oor (H60)

. mastoid na heelkundige ingreep (H95)

H72 Perforatie van trommelvlies
Exclusie: traumatische ruptuur van trommelvlies (SO9)

H73 Aandoening van trommelvlies, niet gespecificeerd

H74 Aandoening van middenoor en mastoïd, niet gespecificeerd
Exclusies: congenitalemisvorming van gehoorbeentjes (Q16)

congenitale misvorming van oor met gehoorstooornis (Ql6)
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H75 Overige aandoeningen van middenoor en mastoid bij elders geclassificeerde ziekten

AANDOEi\INGEN VAN BINr\TENOOR (rI80-H8s)

H80 Otosclerose

H81 Vestibulaire functiestoornissen
Exclusies: duizeligheid:

. NNO (R42)

. epidemisch (834)

H82 Duizeligheidssyndromenbijeldersgeclassificeerdeziekten

H83 Aandoening van binnenoor, niet gespecificeerd

Exclusie: congenitale misvorming van binnenoor (Ql6)

ovERrGE AANDOENTNGEN VAN OOR (H90-H95)

H90 Gehoorverlies door stoornissen in perceptie en geleiding
Exclusies: doofstomheid NEC (H9l)

dooftreid NNO (H91)
gehoorverlies:
. NNO (H91)
. door lawaai (H83)
. ototoxisch (H91)
. plotseling (idiopathisch) (H91)

H91 Gehoorverlies,nietgespecificeerd
Dooftreid NNO
Exclusies: abnormale geluidsperceptie (H93)

gehoorverlies zoals geclassificeerd onder H90
cerumenprop (H61)
lawaaidooftreid of -slechthorendheid (H83)
psychogene doofteid (F,M)

IJ92 Oorpijn en uitvloed van oor

H93 Aandoening van oor, niet gespecificeerd

H94 Overige aandoeningen van oor bij elders geclassificeerde ziekÍen

H95 Aandoeningen van oor en processus mastoideus na medische verrichting, niet elders geclassificeerd
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HOOFDSTUK IX
ZIB,KTEN VAN HART EN VAATSTELSEL (I00-I99)

Exclusies: bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-899)
congenitale hartafwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofipisselingsstoornissen (E00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S02-T98)
neoplasmata (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassifi ceerd (R00-R99)
systeemziekten van bindweefsel (M30-M36)
'transient (cerebral) ischaemic attacks' [TIA] en verwante syndromen (G45)

ACUUT REIIMA (r00-r02)

I00 Acuut reuma zonder verrrelding van hartaandoening
Acute of subacute reumatische artritis

I0l Acuut reuma met hartaandoening
Exclusie: 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.

102 Reumatische chorea
Exclusies: chorea (van):

. NNO (G25)

. Huntington (G10)

CHRONTSCITE RET]MATISCHE HARTZIEKTEN (I05-r09)

I05 Reumatische aandoeningen van mitralisklep
Exclusie: gespecificeerdalsniet-reumatisch(I34)

106 Reumatische aandoeningen van aortaklep
Exclusie: niet gespecificeerd als reumatisch (I35)

107 Reumatische aandoeningen van tricuspidalisklep
Exclusie: gespecificeerdalsniet-reumatisch(136)

I08 Multipele klepaandoeningen
Exclusies: endocarditis, klep niet gespecificeerd (I38)

reumatische ziekten van endocard, klep niet gespecificeerd (I09)

I09 Reumatischehartziekte,nietgespecificeerd(chronisch)
Exclusie: reumatoide carditis (M05)
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HYPERTENSIEVE ZTEKTEN (r10-I15)
Exclusies: met aandoening van coronaire vaten (I20-I25)

neonatale hypertensie (P29)
pulmonale hypertensie (I27)

Il0 Essentiële (primaire) hypertensie
Exclusies: met aandoening van bloedvaten van :

. hersenen (160-169)

. oog (H35)

Il l Hypertensieve hartziekte

Il2 Hypertensieve nierziekte
Exclusie: secundairehypertensie(Il5)

Il3 Hypertensieve hart- én nierziekte

I15 Secundaire hypertensie
Exclusies: met aandoening van bloedvaten van :

. hersenen (160-169)

. oog (H35)

IS CrrEMrSCrrE TTARTZTEKTEN (r20 -t2s)

120 Angina pectoris

I2l Acuut myocardinfarct
Exclusies: bepaalde actuele complicaties na acuut myocardinfarct (I23)

myocardinfarct:
. oud (I25)
. gespecificeerd als chronisch of met vermelde duur van meer dan 4 weken (meer

dan 28 dagen) vanaf begin (I25)
. recidief (Í22)
po st-my ocardinfarctsy n droo m (I24)

122 Recidief myocardinfarct
Exclusie: gespecificeerd als chronisch of met vermelde duur van meer dan 4 weken (meer

dan 28 dagen) vanaf begin (I25)

123 Bepaalde actuele complicaties na acuut myocardinfarct
Exclusies: vermelde aandoeningen:

. samengaand met acuut myocardinfarct (127-122)

. niet gespecificeerd als actuele complicatie van acuut myocardinfarct (I3i, I5l)

Í24 Overige acute ischemische hartziekten
Exclusies: angina pectoris (I20)

voorbijgaande myocardiale ischemie bij pasgeborene @29)

I25 Chronische ischemische hartziekte
Exclusie: cardiovasculaire ziekte NNO (I51)
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PULMONALE HARTZIEKTEN EN ZIEKTEN VAN LONGCIRCULATIE
(n6-n8)

126 Longembolie

127 Pulmonale hartziekte, niet gespecificeerd

I28 Ziekte van longvaten, niet gespecificeerd

oVERIGE TTARTZTEKTEN (r30-I52)

I30 Acute pericarditis
Exclusie: reumatischepericarditis(acuut)(I0l)

I31 Ziekte van pericard, niet gespecificeerd
Exclusies: actuele complicaties na acuut myocardinfarcr (\23)

post-cardiotomiesyndroom (I97)
trauma (S29)
gespecificeerd als reumatisch (I09)

132 Pericarditis bij elders geclassificeerde ziekten

133 Acute en subacute endocarditis
Exclusies: acutereumatischeendocarditis(I01)

endocarditis NNO (I38)

134 Niet-reumatische mitralisklepaandoeningen
Exclusies: mitralisklep:

. aandoening (I05)

. falen (I05)

. stenose (I05)
met niet gespecificeerde oorzaak maar met vermelding van :

. aandoeningen van aortaklep (I08)

. mitralisstenose of -obsructie (I05)
gespecificeerd als reumatisch (I05)

I35 Niet-reumatische aortaklepaandoeningen
Exclusies: hypertrofischesubvalvulaireaortastenose(I42)

met niet gespecificeerde oorzaak m:ur met vermelding van aandoeningen van
miralisklep (I08)
gespecificeerd als reumatisch (106)

136 Niet-reumatische tricuspidalisklepaandoeningen
Exclusies: indien :

. met niet gespecificeerde oorzaak (I07)

. gespecificeerd als reumatisch (I07)

Í37 Pulmonalisklepaandoeningen
Exclusie: gespecificeerd als reumatisch (I09)
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I38 Endocarditis, klep niet gespecificeerd
Exclusies: endocardialefibro-elastosis(I42)

gespecificeerd als reumatisch (I09)
endocardiale betrokkenheid bij ziekte van Libman-Sacks (I39)

I39 Endocarditis en hartklepaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

140 Acute myocarditis

I4l Myocarditis bij elders geclassificeerde ziekten

142 Cardiomyopathie
Exclusie: ischemische cardiomyopathie (I25)

I43 Cardiomyopathie bij elders geclassificeerde ziekten

I44 Atrioventriculairblockenlinker-bundeltakblock

I45 Geleidingstoornis, niet gespecificeerd

146 Hartstilstand
Exclusie: cardiogene shock (R57)

I4'1 Paroxysmale tachycardie
Exclusie: tachycardie NNO (R00)

I48 Atriumfibrillatie en -flutter

I49 Ritmestoornis, niet gespecificeerd
Exclusies: bradycardie NNO (R00)

neonatale cardiale dysritrnie (P29)

I50 Hartdecompensatie
Exclusies: door hypertensie (Il1)

. met nierziekte (I13)
na hartoperatie of als gevolg van aanwezigheid van cardiale prothese (I97)
neonatale cardiale insufficiëntie (P29)

15 I Complicaties en slecht omschreven hartziekten
Exclusies: aandoeningen uit I5l door hypertensie (Ill)

. met nierziekte (I13)
complicaties na acuut myocardinfarct (Í23)
gespecificeerd als reumatisch (I00-I09)

152 Overige hartaandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
Exclusie: aandoeningen van hart en vaatstelsel NNO bij elders geclassificeerde ziekten (I98)

CEREBROVASCULAIRE ZIEKTEN (160-169)
Exclusies: transient cerebral ischaemic attacks (TIA) en verwante syndromen (G45)

traumatische intracraniale bloeding (506)

160 Subarachnoïdale bloeding
Exclusie: late gevolgen van subarachnoidale bloeding (169)
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161 Intracerebrale bloeding
Exclusie: late gevolgen van intracerebrale bloeding (169)

Intracriniale niet-traumatische bloeding van foetus en pasgeborene (P52)

162 Overigeniet-traumatischeintracranialebloeding
Exclusie: late gevolgen van intracraniale bloeding (169)

163 Cerebraal infarct
Exclusie: late gevolgen van cerebraal infarct (169)

164 Beroerte, niet gespecificeerd als bloeding of infarct
Exclusie: late gevolgen van beroerte (169)

165 Occlusie en stenose van precerebrale arteriën, niet resulterend in cerebraal infarct
Exclusie: met cerebraal infarct als gevolg (163)

166 Occlusie en stenose van cerebrale aÍeriën, niet resulterend in cerebraal infarct
Exclusie: met cerebraal infarct als gevolg (163)

167 Cerebrovasculaire ziekte, niet gespecificeerd

Exclusie: late gevolgen van hieronder vermelde aandoeningen (169)

168 Cerebrovasculaireaandoeningenbijeldersgeclassificeerdeziekten

169 Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten

ZTEKTEN VAN ARTERTËN, ARTERTOLEN EN CAPILLATREN (170-179)

I70 Atherosclerose
Exclusies: cerebraal (167)

coronair (I25)
mesenteriaal (K55)
pulmonaal (I27)

171 Aneurysma en dissectie van aorta

172 Aneurysma van niet gespecificeerde lokalisatie
Exclusies: aneurysma (van):

. aorta (I71)

. arterioveneus NNO (Q27)

. verworyen (I77)

. cerebraal (zonder ruptuur) (167)

. met ruptuur (160)

. coronair (I25)

. hart (I25)

. longarterie (I28)

. retinale arterie (H35)

. varicosum (I77)

173 Perifere vaatziekte, niet gespecificeerd

Exclusies: pernio (T78)
spÍsme van cerebrale arterie (G45)
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I74 Arteriële embolie en trombose
Exclusies: embolie en trombose (van):

. arteria basilaris (163, 165)

. aÍeria carotis (163, 165)

. cerebrale arterie (163, 166)

. coronaire arterie (I21-I25)

. mesenteriale arterie (K55)

. precerebrale arterie (163, 165)

. pulmonale arterie (126)

. arteria renalis (N28)

. retinale arterie (H34)

. arteria vertebralis (163, 165)

Í77 Aandoening van arteriën en arteriolen, niet gespecificeerd
Exclusies: collageenziekten (vasculair) (M30-M36)

overgevoeligheidsangiitis (M3 1 )
arteria pulmonalis (I28)

I78 Ziekten van capillairen

I79 Aandoeningen van aÍeriën, arteriolen en capillairen bij elders geclassificeerde ziekten

ZIEKTEN VAN VENEN, LYMFEVATEN EN LYMFEKLIEREN, NIET
ELDERS GECLASSIFTCEERD (I80-r89)

I80 Flebitis en tromboflebitis
Exclusies: flebitis en tromboflebitis (van):

. intracraniaal en intraspinaal, septisch of NNO (G08)

. intracraniaal, niet-pyogeen (167)

. intraspinaal,niet-pyogeen (G95)

. vena portae (K75)

I8l Trombose van vena portae
Exclusie: flebitis van vena portae (K75)

182.9 Embolie en trombose van niet gespecificeerde vene
Exclusies: veneuze embolie en trombose (van):

. cerebraal (163, 167)

. intracraniaal en intraspinaal, septisch of NNO (G08)

. intracraniaal, niet-pyogeen (167)

. intraspinaal, niet-pyogeen (G95)

. onderste extremiteiten (I80)

. mesenteriaal (K55)

. vena portae (I81)

. pulmonaal (126)

I83 Varices van onderste extremiteiten

I84 Hemorroïden

I85 Slokdarmvarices

186 Varices van overige lokalisaties
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I87 Aandoening van vene, niet gespecificeerd

I88 Niet-specifieke lymfadenitis
Exclusies: acutelymfadenitis,behalvemesenteriaal(L04)

vergrote lymfeklieren NNO (R59)
ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot gegeneraliseerde
lymfadenopathie (823)

I89 Niet-infectieuze aandoening van lymfevaten en lymfeklieren, niet gespecificeerd
Exclusies: vergrote lymfeklieren NNO (R59)

hereditair lymfoedeem (Q82)

OYERIGE EN NTET GESPECIHCEERDE AANDOENINGEN VAN HART
EN VAATSTELSEL (r95-r99)

I95 Hypotensie
Exclusies: cardiovasculairecollaps(R57)

niet-specifieke meting van lage bloeddruk NNO (R03)
neonatale hypotensie @29)

I97 Aandoeningen van hart en vaatstelsel na medische verrichtingen, niet elders geclassificeerd
Exclusie: postoperatieveshock(T81)

I98 Overige aandoeningen van hart en vaatstelsel bij elders geclassificeerde ziekten

I99 Overige en niet gespecificeerde aandoeningen van hart en vaatstelsel
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HOOFDSTUK X
ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (JOO.J99)

Exclusies: bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-899)
congenitale afwijkingen, misvormingen, en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen @00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S02-T98)
neoplasmata (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassifi ceerd (R00-R99)

ACUTE INFECTIES VAN BOVENSTE LUCHTWEGEN (JOO-JO6)

Exclusie: chronische obstructieve longaandoening met acute exacerbatie NNO (Jzt4)

J00 Acute nasofaryngitis [verkoudheid]
Exclusies: nasofaryngitis,chronisch(J3l)

faryngitis:
. NNO (J02)

. acuut (J02)

. chronisch (J3l)
rinitis:
. NNO (J3l)
. allergisch (J30)

. chronisch (J31)

. vasomotoor (J30)

keelpijn:
. NNO (J02)

. acuut (J02)

. chronisch (J31)

JOl Acute sinusitis
Exclusie: sinusitis, chronisch of NNO (J32)

102 Acute faryngitis
Exclusies: abces (van):

. peritonsillatu (J36)

. farynx (J39)

. retrofaryngeaal(J39)
acute laryngofaryngitis (J06)

chronische faryngitis (J3 I )

J03 Acute tonsillitis
Exclusies: peritonsillair abces (J36)

keelpijn:
. NNO (J02)

. acuut (J02)

. door streptokokken (J02)

J04 Acute laryngitis en tracheitis
Exclusie: acute obstructieve laryngitis [kroep] en epiglottitis (J05)
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J05 Acute obstructieve laryngitis [kroep] en epiglottitis

J06 Acute infecties van bovenste luchtwegen met multipele en niet gespecificeerde lokalisatie
Exclusies: acute luchtweginfectie NNO (J22)

influenza virus:
. geidentificeerd (J10)

. niet geidentificeerd (Jl1)

TNFLUENZA EN PNEUMONm (J10-J18)

JlO Influenzadoorgeidentificeerdinfluenzavirus

Jl1 Influenza, virus niet geidentificeerd

Il2 Viruspneumonie,nieteldersgeclassificeerd
Exclusies: pneumonitis door congenitale rubella @35)

pneumonie:
. aspiratie (door):

. NNO (J69)

. vaste stoffen en vloeistoffen (J69)

. neonataal (P24)

. congenitaal (P23)

. bij influenza (J10, J11)

. interstitieel NNO (J84)

. lipoid (J69)

RS-bronchiolitis (J21)

Jl3 Pneumonie door Streptococcus pneumoniae
Exclusies: congenitalepneumoniedoorStreptococcuspneumoniae(P23)

pneumonie door overige streptokokken (Jl5)

Jl4 Pneumonie door Haemophilus influenzae
Exclusie: congenitale pneumonie door Haemophilus influenzae (P23)

Jl5 Bacteriële pneumonie, niet gespecificeerd
Exclusies: pneumonie door Chlamydia (J16)

congenitale pneumonie (P23)

legionairsziekte (A48)

Jl6 Pneumonie door overige infectieuze organismen, niet elders geclassificeerd
Exclusies: ornithosis (A70)

pneumocystose (B59)
pneumonie:
. NNO (J18)

. congenitaal (P23)

ll7 Pneumonie bij elders geclassificeerde ziekten
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J18 Pneumonie, organisme niet gespecificeerd

Exclusies: longabces met pneumonie (J85)

interstitiële longaandoening door geneesmiddelen (J70)
pneumonie:
. aspiratie (door):

. NNO (J69)

. neonataal (P24)

. vaste stoffen en vloeistoffen (J69)

. congenitaal (P23)

. interstitieel NNO (J84)

. lipoid (J69)
pneumonitis, door uitwendige agentia (167 -170)

OVERIGE ACUTE INFECTIES VAN ONDERSTE LUCHTWEGEN
q20-J22)
Exclusies: chronische obstructieve longaandoening met acute:

. exacerbatie NNO (J44)

. infectie van onderste luchtwegen (J44)

J20 Acute bronchitis
Exclusies: bronchitis:

. NNO, 15 jaar en ouder (J40)

. allergisch NNO (J45)

. chronisch (J4l; J42;144)
tracheobronchitis (J40; 142:' 144)

121 Acute bronchiolitis
Exclusie: bronchiolitis obliterans (J,[4)

J22 Niet gespecificeerde acute infectie van onderste luchtwegen
Exclusie: (acute) infectie van bovenste luchtwegen (J06)

OYERIGB AAI\DOEMNGEN VAI§ BOVENSTE LUCHTIryEGEN (J30.J39)

J30 Vasomotore en allergische rinitis
Exclusies: allergische rinitis met asthma (J45)

rinitis NNO (J31)

J3l Chronische rinitis, nasofaryngitis en faryngitis

J32 Chronische sinusitis
Exclusie: acute sinusitis (JOl)

J33 Neuspoliep
Exclusie: adenomateuze poliepen (D36)

134 Overige aandoeningen van neus en neusbijholten
Exclusie: variceus ulcus van neusseptum (186)

J35 Chronische aandoeningen van tonsillen en adenoid
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J36 Peritonsillair abces

Exclusie: retrofaryngeaal abces (J39)

tonsillitis (J03xJ35)

137 Chronische laryngitis en laryngotracheitis

J38 Aandoeningen van stembanden en larynx, niet elders geclassificeerd
Exclusies: congenitalelarynxstridor(Q31)

laryngitis:
. obstructief (acuut) (J05)

. ulceratief (J04)

subglottische stenose na medische verrichting (J95)
stridor (R06)

J39 Aandoening van bovenste luchtwegen, niet gespecificeerd
Exclusies: acute luchtweginfectie NNO (J22)

acute infectie van bovenste luchtwegen NNO (J06)

ontsteking van bovenste luchtwegen door chemische stoffen, gassen, rook of
dampen (J68)

CHROMSCI{E AANDOENINGEN VAN ONDERSTE LUCHTWEGEN
Q40-J47)
Exclusie: cystische fibrose (E84)

J40 Bronchitis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch
Exclusies: bronchitis:

. allergisch NNO (J45)

. astmatisch NNO (J45)

. chemisch (acuut) (J68)

J4l Eenvoudige en mucopunrlente chronische bronchitis
Exclusies: chronische bronchitis (142; lM)

J42 Nietgespecificeerdechronischebronchitis
Exclusies: chronische:

. asfnatische bronchitis (J44)

. bronchitis:

. eenvoudig en mucopurulent (J41)

. met luchtwegobstructie (J,t4)

. obstructieve longaandoening NNO (J44)

J43 Emfyseem
Exclusies: emfyseem:

. door inhalatie van chemische stoffen, gassen, rook of dampen (J68)

. compensatoir (J98)

. interstitieel (J98)

. neonataal @25)

. mediastinaal (J98)

. chirurgisch (subcuuan) (T81)

. met chronische (obstructieve) bronchitis (J44)

emfysemateuze (obstructieve) bronchitis (J a)
congenitaal lobulair emfyseem (P25)
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J44 Overigechronischeobstructievelongaandoening
Exclusies: astma (J45)

asÍnatische bronchitis NNO (J45)

bronchiëctasie (147)

chronische:
. bronchitis:
. NNO (J42)

. eenvoudige en mucopurulente (J41)

. tracheitis (J42)

. tracheobronchitis(J42)
emfyseem (J43)

longaandoeningen door uitwendige agentia (J64-J7 0)

J45 Astma
Exclusies: acuut emstig astrna (J46)

eosinofiel astna (J82)

status asthmaticus (J46)

J46 Status asthmaticus

147 Bronchiëctasie
Exclusies: congenitale bronchiëctasie (Q33)

tuberculeuze bronchiëctasie - actuele ziekte (A15-A16)

LONGAANDOENINGEN DOOR TIITWENDIGE AGENTIA (J64.J70)
Exclusie: astrna geclassificeerd onder J45

I& Niet gespecificeerde pneumoconiose

Exclusie: met tuberculose (J70)

167 Overgevoeligheidspneumonitisdoororganischstof
Exclusie : pneumonitis door inhalatie van chemische stoffen, gÍrssen, rook of dampen (J68)

J68 Respiratoire aandoeningen door inhalatie van chemische stoffen, gassen, rook en dampen

J69 Pneumonitis door vaste stoffen en vloeistoffen
Exclusie: neonatale aspiratiesyndromen (P24)

J7O Respiratoire aandoeningen door niet gespecificeerd uitwendig agens

OVERIGE RESPIRATOIRE AANDOENINGEN DTE HOOFDZAKELUK
INTERSTITIT]M AANTASTEN (J8O-J84)

J80 Adult respiratory distress syndrome

J8l Longoedeem
Exclusies: longoedeem:

. chemisch (acuut) (J68)

. door uitwendige agentia (16+170)

. met vermelding van hartziekte NNO of haÍdecompensatie (I50)
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182 Pulmonale eosinofilie, niet elders geclassificeerd
Exclusies: door:

. aspergillose (B44)

. geneesmiddelen (J70)

. gespecificeerde parasitaire infectie (850-883)

. systemische bindweefselaandoeningen (M30-M36)

J84 Interstitiële longzielÍe, niet gespecificeerd
Exclusies: door geneesmiddelen geïnduceerdeinterstitiëlelongaandoeningen (J70)

interstitieel emfyseem (J98)

Iongaandoeningen door uitwendige agentia (J64-170)
lymfoide interstitiële pneumonitis als gevolg van ziekte door Humaan
Immunodeficiëntievirus HfVl G22)

ETTERIGE EN NECROTISCIIE AANDOENINGEN VAN ONDERSTE
LUCHTWEGEN (J85-J86)

J85 Abces van long en mediastinum

J86 Pyothorax
Exclusie: door tuberculose (A15-A16)

OYERIGE AANDOENINGEN VAI\ PLET]RA (J90.J94)

J90 Vochtophoping in pleuraholte, niet elders geclassificeerd
Exclusies: chyleuze vochtophoping in pleuratrolte (J94)

pleuritis NNO (R09)
tuberculeus (A15-A16)

J91 Vochtophoping in pleuratrolte bij elders geclassificeerde aandoeningen

J92 Pleurazwoerd

J93 Pneumothorax
Exclusies: pneumothorax:

. congenitaal of perinataal (P25)

. traumatisch (S27)

. tuberculeus - actuele ziekte (A15-A16)
pyopneumothorax (J86)
interstitieel emfyseem (J98)

neonataal interstitieel emfyseem (P25)

194.9 Aandoening van pleura, niet gespecificeerd
Exclusies: pleuritis NNO (R09)

traumatische:
. hemopneumothorax(S27)
. hemothorax (S27)
tuberculeuze pleura-aandoeningen (actuele ziekte) (A I 5-A1 6)
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OVERIGE AANDOEMNGEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL (J95.J99)

J95 Respiratoire aandoeningen na medische verrichting, niet elders geclassificeerd
Exclusies: emfyseem (subcutaan) als gevolg van een venichting (T81)

pulmonale manifestaties door (be)straling (J70)

Adult respiratory disress syndrome (J80)

J96 Respiratoireinsufficiëntie,nieteldersgeclassificeerd
Exclusies: cardiorespiratoire insufficiëntie (R09)

respiratoire insufficiëntie na medische venichting (J95)

ademhalingsstilstand (R09)
respiratory distress syndrome:
. van pasgeborene (F22)
. van volwassene (J80)

J98 Respiratoire aandoening, niet gespecificeerd

Ziekte van luchtwegen (chronisch) f.fNO
Exclusies: apnoe:

. NNO (R06)

. van pasgeborene (P28)

. slaap (G47)

. van pasgeborene (P28)

J99 Respiratoire aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
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HOOFDSTUK XI
zmKTEN VAN SPUSYERTBRTNGSSTELSEL (K00-K93)

Exclusies: bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-899)
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofuisselingstoornissen (E0GE90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken
(s02-T98)
neoplasmata (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet
elders geclassificeerd (R00-R99)

ZIEKTEN VAN MONDHOLTE, SPEEKSELKLIEREN EN KAKEN
(K00-K14)

K00 Stoornissen van tandontwik*eling en tanddoorbraak
Exclusie: geretineerde en geimpacteerde tanden (K0l)

K01 Geretineerde en gei'mpacteerde tanden
Exclusie: geretineerde en geimpacteerde tanden met abnorrrale stand van deze of

aangrenzende tanden (K07)

K02 Tandcariës

K03 Overige aandoeningen van harde tandweefsels
Exclusies: tandcaÍiës (K02)

tandenknarsen NNO (F45)

K04 Aandoeningen van pulpa en periapicale weefsels

K05 Gingivitis en periodontale aandoeningen
Exclusies: acute apicale peridontitis (K04)

periapicaal abces (K04)
. met fistel (K04)

K06 Overige aandoeningen van gingiva en tandeloze processus alveolaris
Exclusies: atrofie van tandeloze processus alveolaris (K08)

gingivitis:
. NNO (Kos)
. acuut (K05)
. chronisch (K05)

K07 Dentofaciale anomalieën en malocclusie
Exclusies: enkelzijdige hyperplasie of hypoplasie van condylus mandibulae (KlO)

hemifaciale atrofie of hypertrofie (Q67)

K08 Overige aandoeningen van gebit en steunweefsels

K09 Cysten van mondgebied, niet elders geclassificeerd

Exclusies: radiculaire cyste (K04)

K10 Overige ziekten van onder- en bovenkaak
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Kl1 Ziekten van speekselklieren

Klz Stomatitis en verwante aandoeningen
Exclusies: cancrum oris (A69)

cheilitis (Kl3)
herpetische [herpes simplex] gingivostomatitis (800)

Kl3 Overige ziekten van lip en mondslijmvlies
Exclusies: bepaalde stoornissen van gingiva en tandeloze processus alveolaris (K05-K06)

cysten van mondgebied (K09)
aandoeningen van tong (K14)
stomatitis en verwante aandoeningen (Kl2)

Kl4 Ziekten van tong
Exclusies: erythroplakie

focale epitheliale hyperplasie
leukoedeem
leukoplakie
harige leukoplakie (Kl 3)
macroglossie (congenitaal) (Q38)

van tong (K13)

ZTEKTEN VAN SLOKDARM, MAAG EN DUODENUM (K20-K31)
Exclusie: hernia hiatus (oesophagei) (K44)

K2O Oesofagitis
Exclusies: erosie van slokdarm (K22)

refl uxoesofagitis (K2 I )
aandoeningen door gasto-oesofagale reflux (K21)

Y\21 Gastro-oesofagalerefluxzonderoesofagitis

K22 Ziekten van slokdarm, niet gespecificeerd

Exclusie: slokdarmvarices (I85)

K23 Aandoeningen van slokdarm bij elders geclassificeerde ziekten

K25 Ulcus ve ntriculi
Exclusies: acute hemorragische erosieve gastritis (K29)

ulcus pepticum NNO (K27)

l<26 Ulcus duodeni
Exclusie: ulcus pepticum NNO (K27)

lA7 Ulcus pepticum, lokalisatie niet gespecificeerd

Exclusie: ulcus pepticum van pasgeborene (P78)

K28 Ulcus gastrojejunale
Exclusie: primair ulcus van dunne darm (K63)

K29 Gastritis en duodenitis

K30 Dyspepsie
Exclusie: zuuóranden (R12)



TNO rappon

97.007 Ontwerp standmrd classifrcatie voor kindergeneeskunde, aÍleiding van ICD-10, korte versie 67

K31 Ziekte van maag en duodenum, niet gespecificeerd
Exclusies: divertikel van duodenum (K57)

gÍrstrointestinale bloeding (K92)

ZTEKTEN VAN APPENDIX (K35.K38)

K35 Acute appendicitis

K37 Appendicitis, niet gespecificeerd

K38 Overige ziekten van appendix

HERNTA (K40-K46)

K40 Hernia inguinalis

K4l Hernia femoralis

K42 Hernia umbilicalis
Exclusie: omfalokèle (Q79)

K43 Hernia ventralis

K44 Hernia diaphragmatica
Exclusies: congenitale hernia:

. diaphragmatica (Q79)

. hiatus (oesophagei) (Q40)

K45 Overige gespecificeerde buikbreuken

K46 Buikbreuken NNO

NrET-TNFECTIEUZE ENTERTTTS EN COLTTTS (K50.K52)
Exclusies: irritable bowel syndrome (K58)

megacolon (K59)

K50 Ziekte van Crohn [enteritis regionalis]
Exclusie: colitis ulcerosa (K51)

K51 Colitis ulcerosa

Í<52 Niet-infectieuze gastro-enteritisencolitis,nietgespecificeerd
Exclusies: colitis,diaree,enteritis,gastro-enteritis:

. infectieus (A09)

. niet gespecificeerd, in landen waar dezs ziektebeelden meestal wel
door infecties veroorzaakt zijn (A09)

functionele dianee (K59)
neonatale diaree (niet-infectieus) NNO (P78)
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ovERrGE ZTEKTEN VAN DARMEN (K55-K63)

K55 Vaataandoeningen van darm
Exclusie: necrotiserende enterocolitis van foetus en pasgeborene (P77)

K56 Paralytische ileus en darmobstructie zonder hernia
Exclusies: congenitale strictuur of stenose van darm (Q4l-Q42)

ischemische strictuur van darm (K55)
meconiumileus (E84)
darmobstructies van pasgeborene, classifi ceerbaar onder P76
obstructie van duodenum (K3l)
postoperatieve darmobstructie (K9 I )
stenose van anus en rectum (K62)
met hernia (K40 - K46)

K57 Divertikelziekte
Exclusies: congenitale divertikel van darm (Q43)

divertikel van appendix (K38)
Meckel-divertikel (Qa3)

K58 Irritable bowel syndrome

K59 Functiestoornis van darm, niet gespecificeerd
Exclusies: verandering in defecatiepatroon NNO (R19)

functiestoornissen van maag (K3l)
intestinale malabsorptie (K90)
psychogene darmstoornissen (F45)

K60 Fissuur en fistel van anaal en rectaal gebied
Exclusie: met abces of cellulitis (K6l)

K6l Abces van anaal en rectaal gebied

K62 Overige ziekten van anus en rectum
Exclusies: slecht functionerend colostoma en enterostoma (K91)

incontinentie van faeces (R15)
hemonoiden (I84)
ulceratieve proctitis (K5 1)

K63 Overige darmziekten

ZTEKTEN VAN PERTTONEI]M (K65-K67)

K65 Peritonitis
Exclusies: peritonitis:

. aseptisch (T81)

. chemisch (T8l)

. door talk of andere corpora aliena (T81)

. neonataal (P78)

. met of na;

. appendicitis (K35)
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K66 Aandoening van peritoneum, niet gespecificeerd
Exclusie: ascites (Rl8)

K67 Aandoeningen van peritoneum bij elders geclassificeerde infectieziekten

ZTEKTEN VAN LEVER (K7t-K77)
Exclusies: hemochromatose @83)

geelzucht NNO (Rl7)
syndroom van Reye (G93)
virushepatitis (B l5-B i9)
ziekte van Wilson @83)

K7l Toxische leverziekte
Exclusie: syndroom van Budd-Chiari (I82)

K72 Leverinsufficiëntie,nieteldersgeclassificeerd
Exclusies: alcoholischeleverinsufficiëntie(K76)

icterus van foetus en pasgeborene (P55-P59)

virushepatitis (B 15-B19)
met toxische leverziekte (K7l)

K73 Chronische hepatitis, niet elders geclassificeerd
Exclusies: hepatitis (chronisch):

. door geneesmiddel (K71)

. viraal (815-B19)

K74 Leverfibrose en levercirrose
Exclusies: (lever)cirrose:

. congenitaal (P78)

met toxische leverziekte (K7l)

K75 Ontstekingsproces van lever, niet gespecificeerd

Exclusies: chronische hepatitis NEC (K73)
hepatitis:
. acuut of subacuut (K72)
. viraal (Bt5-B19)
toxische leverziekte (K71)

K76 Leverziekte,nietgespecificeerd
Exclusies: amyloide degeneratie van lever (885)

cysteuze leveraandoening (congenitaal) (Q44)
trombose van vena hepatica (I82)
hepatomegalie NNO G.16)
trombose van vena potae (I81)
toxische leverziekte (K71)

K77 Leveraandoeningenbijeldersgeclassificeerdeziekten



TNO rapport

97.007 Ontwerp standmrd classirt.catie voor kindergeneeshtnde, aÍleiding van ICD-10, korte versie 70

AAI§DOENINGEN VAI\ GALBLAA§, GAL\ryEGEN EN PANCREAS
(K80-K87)

K80 Cholelithiasis

K81 Cholecystitis
Exclusie: met cholelithiasis (K80)

K82 Overige ziekten van galblaas
Exclusie: niet opkomen van galblaas (R93)

K83 Overige ziekten van galwegen
Exclusies: de hieronder vermelde aandoeningen, indien tevens betrokkenheid van:

. ductus cysticus (K8l-K82)

. galblaas (K81-K82)
obstructie van galweg met cholelithiasis (K80)
congenitale atresie van galwegen (Qaa)

K85 Acute pancreatitis

K86 Ziekte van pancreas, niet gespecificeerd
Exclusies: fibrocysteuze pancreasziekte @84)

pancreasdeficiëntie bij cystic fibrose (884)
eilandceltumor (van pancreas) (Dl 3)
pancreas-steatorroe (K90)

K87 Aandoeningen van galblaas, galwegen en pancreas bij elders geclassificeerde ziekÍen

oYERTGE ZIEKTEN VAN §PUSVERTERINGSSTELSEL (K90-K92)

K90 Intestinale malabsorptie
Exclusie: nagastrointestinalechirurgie(K91)

K91 Aandoeningen van spijsverteringsstelsel na medische verrichting, niet elders geclassificeerd
Exclusies: gastrojejunaal ulcus (K28)

colitis (K52) )
gastro-enteritis (K52) ) na bestraling
proctitis (K62) )

K92 Ziektevanspijsverteringsstelsel,nietgespecificeerd
Exclusie: gastrointestinalebloedingbijpasgeborene@54)
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HOOFDSTUK XII
ZTEKTEN VAN HtrrD EN SUBCUTTS (L00-L99)

Exclusies: bepaalde aandoeningen, ontstaan in perinatale periode (P00-P96)

bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-899)
congenitale afwijkingen, misvormingen, en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)
endocriene ziekten en voedings- en stofuisselingsstoornissen @00-E90)
letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige
oorzaken (S02-T98)
reticulosis lipomelanica (I89)
neoplasmata (C00-D48)
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen,
niet elders geclassificeerd (R00-R99)
systeemziekten van bindweefsel (M30-M36)

TNFECTTES VAN HUrD EN SUBCUTIS (L00-L08)
Exclusies: hordeolum (H00)

infectieus eczeem (L30)
lokale infecties van huid, geclassificeerd in Hoofdstuk I, zoals:
. erysipelas (A46)
. erysipeloid (A26)
. Herpesvirus [herpes simplex] infectie (B00)
. anogenitaal (A60)
. molluscum contagiosum (808)
. schimmels (B35-849)
. pediculose, acariasis en overige infestaties (885-889)
. virale wratten (807)
panniculitis (van)(bij):
. NNO (M79)
. lupus (L93)
. hals en rug (M5a)
. recidiverend flVeber-Christian] (M35)
perlèche (door):
. NNO (K13)
. candidiasis @37)
. riboflavinedeficiëntie @53)
herpes zoster (B02)

L00 'Scalded skin syndrome' door stafylokokken
Exclusie: toxische epidermale necrolyse [Lyell] (Lsl)

LOl Impetigo
Exclusies: impetigoherpetiformis(L40)

pemphigus neonatorum (L00)

L02 Huidabces, furunkel en karbunkel
Exclusies: anaal en rectaal gebied (K61)

geslachtsorganen (uitwendi g) :

. wouwelijk (N76)

. manneldk (N48, N49)
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L03 Cellulitis
Exclusies; cellulitis van:

. anaal en rectaal gebied (K61)

. uitwendige gehoorgang (H60)

. uitwendige geslachtsorganen:

. wouwelijk (N76)

. mannelijk (N48, N49)

. ooglid (H00)

. traanapparaat (H04)

. mond (Kl2)

. neus (J34)

eosinofiele cellulitis [Wells] (L98)
febriele neutrofiele dermatose [Sweet] (L98)
lymfangitis (chronisch)(subacuut) (I89)

L04 Acute lymfadenitis
Exclusies: vergrote lymfeklieren (R59)

ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot gegeneraliseerde
lymfadenopathie (823)
lymfadenitis:
. NNO (r88)
. chronisch of subacuut, behalve mesenteriaal (I88)
. mesenteriaal,niet-specifiek(I88)

L05 Sinus pilonidalis

L08 Lokale infectie van huid en subcutis, niet gespecificeerd
Huidincties NNO

BULLEUZE DERMATOSEN (L10-L14)
Exclusies: benigne familiale pemphigus [Hailey-Hailey] (Q82)

'scalded skin syndrome' door stafylokokken (L00)
toxische epidermale necrolyse [Lyell] (L51)

LlO Pemphigus
Exclusie: pemphigus neonatorum (L00)

Lll Acantholytischedermatose,nietgespecificeerd

Ll2 Pemfigoid
Exclusies: herpes gestationis (026)

impetigo herpetiformis (L40)

Ll3 Bulleuze dermatose, niet gespecificeerd

LL4 Bulleuze dermatosen bij elders geclassificeerde ziekten
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DERMATITTS EN ECZEEM (L20-L30)
Exclusies: chronische granulomateuze ziekte (van kinderleeftijd) (D71)

dermatitis (door):
. droge huid (L85)
. factitia (L98)
. gangraenosa (L88)
. herpetiformis 0-13)
. perioralis (L7l)
aandoeningen van huid en subcutis, verband houdend met straling (L55-L59)

L20 Atopisch eczeem
Exclusie: neurodermatitis circumscripta (L28)

L21 Seborroisch eczeem
Exclusie: infectieus eczeem (L30)

L22 Luiereczeem

L23 Allergisch contacteczeem
Exclusies: allergie NNO (T78)

eczeem (van)(door):
. NNO (L30)
. conracr NNO (L25)
. luier (L22)
. ingenomen stoffen (L27)
. ooglid (H01)
. irritatief contzct (L24)
. uitwendig oor (H60)
dermatitis perioralis (L7 1)

aandoeningen van huid en subcutis, verband houdend met straling (L55-L59)

L24 Irritatief contacteczeem
Exclusies: allergie NNO (T78)

eczeem (van)(door):
. NNO (L30)
. contactallergisch(L23)
. contact NNO (L25)
. luier (L22)
. ingenomen stoffen (L27)
. ooglid (H01)
. uitwendig oor (H60)
dermatitis perioralis (L7 l)
aandoeningen van huid en subcutis, verband houdend met straling (L55-L59)

L25 Niet gespecificeerd contacteczeem
Exclusies: allergie NNO G78)

ecz.eem (van)(door):
. NNO (r,30)
. contactallergisch (L23)
. ingenomen stoffen (L27)
. ooglid (H01)
. initatief contact (L24)
. uitwendig oor (H60)
dermatitis perioralis (L71)
aandoeningen van huid en subcutis, verband houdend met straling (L55-L59)
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L26 Dermatitis exfoliativa
Exclusie: Ziekte van Ritter von Rittershain (L00)

L27 Eczeem door ingenomen stoffen
Exclusies: ongewenst:

. gevolg NNO van geneesmiddelen (T88)

. voedselreactie, behalve eczeem (T78)
allergie NNO (T78)
contacteczeem @23 -L25)
geneesmiddel:

. foto-allergische reactie (L56)

. fototoxische reactie (L56)
uticaria (L50)

L28 Lichen simplex chronicus en prurigo

L29 Pruritus
Exclusie: psychogene pruritus (F45)

L30 Eczem, niet gespecificeerd
Derrratitis NNO
Exclusies: ecz-eem (door):

. contact (L23-L25)

. droge huid (L85)
parapsoriasis 'en plaques' (L41)

PAPULO SQUAMEA ZE DERMATOSEN (L40 -r.44)

L40 Psoriasis

L4l Parapsoriasis
Exclusie: poikilodermaatroficansvasculare(L94)

L42 Pityriasis rosea

L43 Lichen planus

Exclusie: lichen planopilaris (L66)

L44 Papulosquameuzedermatose,nietgespecificeerd
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URTICARTA EN ERYTIIEEM (Ls0-L54)
Exclusie: Lyme disease (A69)

L50 Urticaria
Exclusies: allergischcontacteczeem(L23)

angioneurotisch oedeem (ï78)
hereditair angio-oedeem @88)
quincke-oedeem (T78)
urticaria:
. reuze (T78)
. neonatorum (P83)

. papulosa (L28)

. pigmentosa (Q82)

. serum (T80)

. door zonnestraling (L56)

L51 Erythemaexsudativummultiforme

L52 Erythema nodosum

L53 Erythemateuzeaandoening,nietgespecificeerd
Exclusies: erytheem:

. ab igne (L59)

. door uitwendig agens in contact met huid L23-L25)

. intertrigo (L30)

L54 Erytheem bij elders geclassificeerde ziekten

AANDOENINGEN VAN HUID EN SUBCUTIS, VERBAND HOUDEND MET
STRALTNG (L55-L59)

L55 Zonnebrand

L56 Overige acute huidveranderingen door ultaviolette straling

L57 Huidveranderingen door chronische blootstelling aan niet-ioniserende straling

L58 Radiodermatitis

L59 Aandoening van huid en subcutis verband houdend met straling, niet gespecificeerd

AANDOENINGEN VAN IIUIDADNEXEN (L60-L7 5)
Exclusie: congenitale afwijkingen van huid (Q84)

L60 Nagelaandoeningen
Exclusies: horlogeglasnagels (R68)

onychia en paronychia (L03)

L62 Nagelaandoeningenbijeldersgeclassificeerdeziekten

L63 Alopecia areata
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L65 Haarverlieszonderlittekenvorming,nietgespecificeerd
Exclusie: trichotillomanie (F63)

L66 Alopeciacicatricata[haarverliesmetlittekenvorming]

L67 Afwijkingen van haarkleur en haarschacht
Exclusies: monilethrix (Q84)

pili annulati (Q84)

L68 Hypertrichose
Exclusies: congenitalehypertrichose(Q84)

persisterende lanugo (Q84)

L70 Acne
Exclusies: acne-keloïd (L73)

acne rosacea (L71)

L77 Rosacea

L72 Haarfollikelcysten van huid en subcutis

L73 Folliculaireaandoening,nietgespecificeerd

L74 Aandoeningen van eccriene zweetklieren
Exclusie: hyperhidrose (R61)

L75 Aandoeningen van apocriene zweetklieren
Exclusie: dyshidrotischeazeeÍ\[pompholyx](L30)

oYERTGE AANDOENTNGEN VAN HUID EN SUBCUTTS (L80-L99)

L80 Vitiligo

L81 Pigmentatiestoornis,nietgespecificeerd
Exclusies: geboortevlek NNO (Q82)

syndroom van Peutz-Jeghers (Q85)

L83 Acanthosis nigricans

L84 Eelt en likdoorns

L85 Overige epidermisverdikking
Exclusie: hypertrofischehuidaandoeningen(L91)

L86 Keratodermie bij elders geclassificeerde ziekten

L87 Transepidermale-eliminatiestoornissen
Exclusie: granuloma annulare (perforerend) (L92)

L88 Pyoderma gangraenosum

L89 Decubitusulcus

L90 Arofische huidaandoeningen
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Lgl Hypertrofische huidaandoeningen

L92 Granulomatouze aandoeningen van huid en subcutis
Exclusie: actinisch granuloom (L57)

L93 Lupus erythematode§

Exclusies: lupus:
. exedens (Al8)
. vulgaris (A18)
sclerode,mie (M34)
lupus erythematodes disseminatus (M32)

L94 Gelokaliseerde bindweefselafidooning, niet gespecificeerd
Exclusie: systeemziekten van bindweefsOl (M3G,M36)

L98 Aandoening van huid en zubcutis, niet gespocificeerd

L99 Overige aandoeningen van huid en subcutis bij elders geclassificeerde ziekten
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HOOFDSTUK )ilII
ZTEKTEN VAN BOTSPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL (M)

Exclusies: bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)

bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-899)

congenitale afwijkingen, misvormingen, en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)

endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (800-E90)

letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S02-T98)

neoplasmata (C00-D48)

sympromen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen,

niet elders geclassificeerd (R00-R99)

TNFECTTETJZE ARTROPATHTEËN (M00-M03)

M00 Pyogene arritis

M01 Direkte infecties van gewricht bij elders geclassificeerde infectieziekÍen en parasitaire

aandoeningen
Exclusies: artropattrie bij sarcoidose (D86)

postinfectieuze en reactieve artropathie (M03)

M02 Reactieveartropathie,nietgespecificeerd
Exclusies: ziekte van Behqet (M35)

acuut reuma ([00)

M03 Postinfectieuze en reactieve arfiopathieën bij elders geclassificeerde ziekÍen

Exclusie: direkte infecties van gewricht bij elders geclassificeerde infectieziekten en

parasitaire aandoeningen (M01)

TNFLAMMATORE POLYARTROPATHIEËN (M05-M14)

M05 Serpositieve reaumatoide artritis
syndroom van Felty

M06 Reumatoide artritis, niet gespecificeerd

Reumatoide nodulus

M08 Juveniele arrritis
Exclusies: syndroom van Felty (M05)

juveniele dermatomyositis (M33)

M09 Juveniele artritis bij elders geclassificeerde ziekten

Exclusie: bij ziekte van Whipple (K90)

M10 Jicht

Ml l Overige artropathieën door kristalafzening

Lílz Overige specifieke arfropathieën

Exclusie: artroPathie NNO (M13)
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M13 Artritis, niet gespecificeerd

M14 Artropathieën bij elders geclassiÍïceerde overige ziekten
Exclusies: artropathie bij:

. hematologischeaandoeningen(M36)

. overgevoeligheidsreacties (M36)

. neoplasmata (M36)
artropathieën bij psoriasis en darmziekte (L40, L40, K63)
. juveniel (L40)

aRTROSE (M15-M19)
Exclusie: (osteo)artrose van wervelkolom (M47)

M15 Polyartrose
Exclusie: dubbelzijdige aandoening van één gewricht (Ml6-Ml9)

M16 Coxarftose,nietgespecificeerd

Ml7 Gonartrose,nietgespecificeerd

Ml8 Artrose van eerste carpometacarpale gewricht

M19 Artrose, niet gespecificeerd

Exclusies: artrose van wervelkolom (M47)
hallux rigidus (M20)
polyartrose (Ml5)

ovERrGE GEWRTCHTSAANDOENINGEN (M20-M25)
Exclusie: gewrichten van wervelkolom M40-M54)

M20 Verworven misvormingen van vingers en tenen

Exclusies: verworven afwezigheid van vingers en tenen (289)
congenitaal:
. ontbreken van vingers en tenen (Q71, Q72)
. misvormingen en afwijkingen van vingers en tenen

(Q66, Q68-Q70, Q74)
paralyse van Erb @14)

IlrlZI Verworven misvorming van extremiteit, niet gespecificeerd

Exclusies: verworven afuezigheid van extremiteit (289)
verworven misvormingen van vingers van tenen (M20)
congenitaal:
. ontbreken van extremiteiten (Q71-Q73)

. misvormingen en afwijkingen van extremiteiten (Q65-Q66, Q68-Q74)

M22 Aandoeningen van patella
Exclusie: patellaluxatie (S83)

M.23 Dérangement interne van knie
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:lld24 Dérangement van gewricht, niet gespecificeerd

Exclusies: ganglion (M67)
snapping knee (M23)
aandoeningen van temporomandibulair gewricht (K07)

MZS Gewrichtsaandoening, niet gespecificeerd

Exclusie: afwijkingen van gang (R26)

sysrEEMzrEKTEN VAN BINDWEEFSEL (M30-M36)

M30 Polyarteriitis nodosa en verwante aandoeningen

Exclusie: Henoch-(Schönlein) (D69)

M3l Necrotiserendevaataandoening,nietgespecificeerd
Exclusie: Henoch-(Schönlein) (D69)

Ild32 Lupus erythematosus disseminatus [LED]
Exclusie: neonatale SLE en discoide LE (LED) (L93)

M33 Dermatopolymyositis

M34 Systemische sclerose
Exclusies: circumscriptesclerodermie(L94)

neonatale sclerodermie (P83)

M39 Systeemziekte van bindweefsel, niet gespecificeerd

Exclusie: reactieveperforerendecollagenose(L87)

M36 Systeemziekten van bindweefsel bij elders geclassificeerde ziekten

Exclusie: arropathieën bij elders geclassificeerde ziekten (M14)

DEFORMERENDE DORSOPATHIEËN (M40-M43)

M40 Kyfose en lordose

Exclusies: congenitaal (Q76)
kyfoscoliose (M4l)
na medische verrichting (M96)

M41 Scoliose
Exclusies: congenitale scoliose:

. NNO (Q67)

. door botafwijkingen (Q76)

. houding (Q67)

§foscoliotische hartaandoening (I27)

na medische verrichting (M96)

l;ld42 Spinale osteochondrose
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M43 Deformerendedorsopathie,nietgespecificeerd
Exclusies: congenitalespondylolyseenspondylolisthesis(Q76)

hemivertebra (Q76)
syndroom van Klippel-Feil (Q76)

lumbalisatie en sacralisatie (Q76)
platyspondylie (Q76)
spina bifida occulta (Q76)

SPoNDYLOPATHTEËN (IVICS-M49)

M46 Inflammatorespondylopathie,nietgespecificeerd

M47 Spondylose

M48 Spondylopathie, niet gespecificeerd

M49 Spondylopathieën bij elders geclassificeerde ziekten

Exclusies: artropathieën bij psoriasis en darmziekte (M09)

ovERrGE DORSOPATHTEËN (M50-M54)

M50 Aandoeningenvancervicaletussenwervelschijf

M51 Aandoeningenvanoverigetussenwervelschijven

M53 Overige dorsopathieën, niet elders geclassificeerd

M54 Dorsalgie
Exclusies: psychogeen (F45)

pijn door tussenwervelschijfaandoening (M50-M5 l)

AANDOENINGEN VAN SPIEREN (M60-M63)
Exclusies: derurato/polymyositis (M33)

spierdystrofieën en myopathieën (G7 l-G7 2)

myopathieën bij elders geclassificeerde aandoeningen:

. amyloidose (E85)

. polyarteriitis nodosa, IPANI (M30)

. juveniele reumatoide artritis, [JCAI 0408)

. sclerodermie (M34)

. syndroom van Sjögren (M35)

. lupus erythematosus disseminatus' [SLE] (M32)

M60 Myositis
Exclusies: dermato/polymyositis (M33)'

muscular dystrophies and myopathies (G71-G72)

M6l Calcificatie en ossificatie van spier
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M62 Aandoening van spier, niet gespecificeerd

Exclusies: kramP en sPasme (R25)

myalgie (M79)
myopathie tengevolge van geneesmiddelgebruik (G72)

M63 Aandoeningen van spier bij elders geclassificeerde ziekten

Exclusies: myopathie (bij):
. endocriene ziekten (G73)

. stofwisselingsstoornissen (G73)

AANDOENINGEN VAN SYNOVIUM EN PEES (M65-M68)

M65 Synoviitis en tendovaginitis
Exclusie: aandoeningen van weke delen samenhangend met belasting, overbelasting en druk

(M70)

M66 Spontane ruptuur van synovium en pees

Exclusie: rotator cuff (M75)

M67 Aandoening van synovium en pees, niet gespecificeerd

Exclusie: tendinitis NNO (M77)

M68 Aandoeningen van synovium en pees bij elders geclassiÍiceerde ziekten

oYERTGE AANDOEMNGEN VAN WEKE DELEN (M70-M79)

M70 Aandoeningen van weke delen samenhangend met belasting, overbelasting en druk

Exclusies: bursitis:
. NNO (M71)
. schouder (M75)
enthesopathieën (M76-M77)

M7l Bursopathie,nietgespecificeerd
Exclusies: bunion (M20)

bursitis samenhangend met belasting, overbelasting of druk M70)
enthesopathieën (M7GM77)

M75 Schouderlesies
Exclusie: schouder-handsyndroom (M89)

M76 Enthesopathieën van onderste extremiteit, exclusief voet

Exclusie: bursitis samenhangend met belasting, overbelasting en druk (M70)

M77 Enthesopathie, niet gespecificeerd

Exclusies: bursitis samenhangend met belasting, overbelasting en druk (M70)

spinale enthesopathie (M46)

M79 Aandoeningen van weke delen, niet gespecificeerd

Exclusie: pijn in weke delen, psychogeen (F45)
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AFWUKTNGEN rN DTCHTTTEID EN STRUCTWR VAN BOT (M80-M85)

M81

M82

M84

M85

Osteoporose met pathologische fractuur
Exclusies: ingezakte wervel NNO (M48)

pathologische fractuur NNO (M84)
wigvorming van wervel NNO (M48)

Osteoporose zonder pathologische fractuur
Exclusie: met pathologische fractuur (M80)

Osteoporose bij elders geclassificeerde ziekten

Afwijkingen in continuiteit van bot

Afwijking in dichtheid en structuur van bot, niet gespecificeerd

Exclusies: osteogenesis imperfecta (Q78)

osteopetrose (Q78)

osteopoikilie (Q78)
polyostotische fibrodysplasie (Q78)

ovERrcE osrEoPATHmËN (MS6-Me0)
Exclusie: osteopathie na medische venichting (M96)

M86 Osteomyelitis
Exclusies: door Salmonella (A01-A02)

kaak (K10)
wervel (M46)

M87 Botnecrose
Exclusie: osteochondropathieën(M91-M93)

M89 Aandoening van bot, niet gespecificeerd

M90 Osteopathieën bij elders geclassificeerde ziekten

CHONDROPATIIIEËN (Msr -M94)
Exclusie: chondropathieën na medische venichting (M96)

M91 Juveniele osteochondrose van heup en bekken

Exclusie: niet-traumatischeepifysiolysevanfemurkop(M93)

M92 Juvenieleosteochondrose,nietgespecificeerd

M93 Overige osteochondropathieën

Exclusie: osteochondrosevanwervelkolom(M42)

IN.{94 Aandoening van kraakbeen, niet gespecificeerd
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OVERIGE AANDOENINGEN VAN BOTSPIERSTELSEL EN BIND.
WEEFSEL (M9s-Me9)

M95 Overige verworven misvormingen van botspierstelsel en bindweefsel
Exclusies: verworven:

. afwezigheid van extremiteiten of andere organen (2,89-290)

. misvormingen van extremiteiten (M20-M21)
congenitale misvormingen van botspierstelsel en bindweefsel (Q65-Q79)

deformerende dorsopathieën (M40-M43)
dentofaciale anomalieën (K07)

na medische venichting (M96)

M96 Aandoeningen van bewegingsapparaat en bindweefsel na medische verrichting, niet elders

geclassificeerd
Exclusies: artropathie na intestinale bypass (M02)

aandoeningen verband houdend met osteoporose (M80-M81)
aanwezigheid van functionele implantaten en andere (hulp)middelen (296-2;97)

M99 Biomechanische lesies, niet elders geclassificeerd
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HOOFDSTUK XIV
ZTEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL (N00-N99)

Exclusies: bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode (P00-P96)

bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-899)

congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (Q00-Q99)

endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)

letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S02-T98)

neoplasmata (C00-D48)

symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders

geclassificeerd (R00-R99)

ZTEKTEN VAN GLOMERULI (N00-No8)
Exclusie: hypertensieve nierziekte (I12)

N00 Acuut nefritisch syndroom
Exclusies: acutetubulo-interstitiëlenefritis (l'{10)

nefritisch syndroom NNO (N05)

post streptococcen glomerulonefritis (N05)

N01 Snel progressief nefritisch syndroom
Exclusie: nefritisch syndroom NNO (N05)

N02 Recidiverende en persisterende hematurie

Exclusies: hematurie NNO (R31)

hematurie met persisterende proteinurie (R31 + N39)

N03 Chronisch nefritisch syndroom
Exclusies: chronische tubulo-interstitiële nefritis (Nl1)

diffuse scleroserende glomerulonefritis (N18)

nefritisch syndroom NNO (N05)

N04 Nefrotisch syndroom

N05 Niet gespeciÍiceerd nefritisch syndroom
Exclusies: nefropathie NNO zonder vermelding van oorzaak §28)

nierziekte NNO zonder vermelding van oorzaak (N28)

tubulo-interstitiële nefritis NNO (N12)

N06 Geïsoleerdeproteihuriemetgespecificeerdemorfologischeafwijking
Exclusies: Proteiïurie:

. NNO (R80)

. geïsoleerd NNO (R80)

. orthostatisch NNO (N39)

. persisterend NNO (N39)

N07 Hereditaire nefropathie, niet elders geclassificeerd

Exclusies: syndroom van Alport (Q87)

hereditaire amyloid-nefropathie (E85)

nagel-patellasyndroom (Q87)

niet-neuropatische heredofamiliale amyloidose (E85)
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N08 Glomerulaire aandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten
Exclusie: tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten (Nl6)

TIIBULO-TNTERSTTTTËLE NmRZTEKTEN (N10-N16)

N10 Acutetubulo-interstitiëlenefritis
Exclusie: tubulo-interstitiële en tubulaire aandoeningen door geneesmiddelen en zlryare

metalen (N14)

Nl1 Chronischetubulo-interstitiëlenefritis
Exclusie: tubulo-interstitiële en tubulaire aandoeningen door geneesmiddelen en zware

metalen (N14)

N12 Tubulo-interstitiële nefritis, niet gesPecificeerd als acuut of chronisch

Exclusie: calculeuze pyelonefritis §20)

N13 Obstnrctieveuropathieenreflux-uropathie
Exclusies: nier- en ureterstenen zonder hydronefrose (N20)

congenitale obstructieve afwijkingen van nierbekken en congenitale misvorming
van ureter (Q62)
obstructieve pyelonefritis (Nl 1)

Nl4 Tubulo-interstitiële en tubulaire aandoeningen door geneesmiddelen en zwaÍe metalen

Nl5 Tubulo-interstitiëlenierziekte, nietgespecificeerd
Exclusie: urineweginfectie NNO (N39)

Nl6 Tubulo-interstitiële nieraandoeningen bij elders geclassificeerde ziekten

MERTNSUTHCTËNTrE (N17-N19)
Exclusies: congenitale nierinsufficiëntie (P96)

tubulo-interstitiële en tubulaire condities door geneesmiddelen en zware metalen (Nl4)
extrarenale uremie (R39)

hemolytisch-uremisch syndroom @59)
hepatorenaal syndroom (K76)
prerenale uremie (R39)

nierinsuffrciëntie na medische venichting §99)

Nl7 Acute nierinsufficiëntie

Nl8 Chronische nierinsufficiëntie
Exclusie: chronischenierinsufficiëntiemethypeÍensie Q12)

N19 Nietgespecificeerdenierinsufficiëntie
Exclusies: uremie van pasgeborene (P96)

nierinsufflrciëntie met hypeÍensie (I12)
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uRoLrrHrasIS (N20-N23)

N20 Nier- en uretersteen
Exclusies: met hydronefrose (Nl3)

met pyonefrose (N13)

nefrocalcinose (E83)

stofwisselingsaandoeningen classificeerbaar onder E70-E90

N21 Stenen van lagere urinewegen

N22 Urolithiasis bij elders geclassificeerde ziekten

N23 Niet gespecificeerde nierkoliek

ovERrGE AANDOEMNGEN VAN NmR EN URETER (N25-N29)
Exclusie: met urolithiasis (N20-N23)

N25 Aandoeningen als gevolg van gestoorde tubulusfunctie
Exclusie: stofwisselingsaandoeningenclassificeerbaaronderET0-E90

N27 Kleine nier door onbekende oorzaak

N28 Aandoening van nier en ureter, niet gespecificeerd

Exclusies: hydro-ureter §13)
nierziekte:
. acuut NNO (N00)
. chronisch NNO (N03)
afknikking en strictuur van ureter:
. met hydronefrose §13)
. zonder hydronefrose §13)

N29 Overige aandoeningen van nier en ureter bij elders geclassificeerde ziekten

ovERrGE ZTEKTEN VAN URINEWEGEN (N30-N39)
Exclusie: infectie van urinewegen met urolithiasis (N20-N23)

N30 Cystitis

N3l Neuromusculaire dysfunctie van blaas, niet elders geclassificeerd

Exclusies: spinale blaas NNO (G95)
spina bifida (Q05)
door ruggemerglesie (G95)
neurogene blaas door cauda-equinasyndroom (G83)

nietorganische enuresis (F98)

urine-incontinentie:
. NNO (R32)
. gespecificeerd §39)

N32 Aandoening van blaas, niet gespecificeerd

Exclusies: blaassteen (N21)
hernia of prolaps van blaas bij wouw §94)
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N33 Aandoeningen van blaas bij elders geclassificeerde ziekten

N34 Urethritis en urethraal syndroom
Exclusies: ziekte van Reiter (M02)

urethritis bij aandoeningen met hoofdzakelijk sexuele
overdracht (A50-A«)
urethrotrigonitis (N30)

N35 Urethrastrictuur
Exclusies: atresie en stenose van uretra en blaashals (Q64)

urethrastrictuur na medische verrichting (N99)

N36 Aandoening van urethra, niet gespecificeerd

Exclusie: uretraf,rstel na medische verrichting (N99)

N37 Aandoeningen van urethra bij elders geclassificeerde ziekten

N39 Aandoening van urinewegen, niet gespecificeerd

Exclusies: hematurie:
. NNO (R31)

. recidiverend en persisterend (N02)

. met gespecificeerde morfologische afwijking §02)
proteinurie NNO (R80)

ZTEKTEN VAN MANNELUKE GESLACHTSORGANEN (N40-N51)

N40 Prostaathyperplasie

N41 Ontstekingsprocessenvanprostaat

N42 Aandoening van prostaat, niet gespecificeerd

N43 Hydrokèle en spermatokèle
Exclusie: congenitale hydrokèle (P83)

N44 Torsio testis

N45 Orchitis en epididymitis

N46 Infertiliteit bij man

N47 Overtollig preputium, phimosis en paraphimosis

N48 Aandoening van penis, niet gespecificeerd

N49 Ontstekingsprocessen van mannelijke geslachtsorganen , niet elders geclassificeerd
Exclusies: ontsteking van penis (N48)

orchitis en epididymitis (N45)

N50 Aandoeningvanmannelijkegeslachtsorganen,nietgespecificeerd
Exclusie: torsio testis §44)

N51 Aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen bij elders geclassificeerde ziekten
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AANDOENTNGEN VAN MAMMA (N60-N64)

N61 Ontstekingsprocessenvanmamma
Exclusie: infectieuze mastitis van pasgeborene (P39)

N62 Hypertrofie van mamma
Exclusies: Brorstvergrotingvanpasgeborene(P83)

Premature thelarche @30)
Thelarche variant (E30)

N63 Palpabele weerstand in mamma, niet gespecificeerd

N64 Aandoening van maulma, niet gespecificeerd

ONTSTEKINGSPROCESSEN VAN YROTIWELUKE ORGANEN IN
BEKKEN (N70-N77)

N76 Overige ontstekingen van vagina en vulva

N77 Vulvovaginale ulceratie en ontsteking bij elders geclassificeerde ziekten

NIET.INFLAMMATOIRE AANDOENINGEN VAN VROTIWELUKE
GESLACHTSORGANEN (N82-N94)

N82 Fistel van wouwelijke geslachtsorganen, niet gespecificeerd

N83 Niet-inflammatoire aandoeningen van ovarium, tuba Fallopii en ligamentum latum
Exclusie: hydrosalpinx (N94)

N84 Poliep van wouweldk geslachtsorgaan

N89 Overige niet-inflammatoire aandoeningen van vagina
Exclusies: ontsteking van vagina (N76)

leukorroe door Trichomonas (A59)

N90 Niet-inflammatoire aandoeningen van vulva en perineum, niet gespecificeerd

N9l Afwezige, geringe en weinig frequente menstruatie

Exclusie: ovariumdysfunctie (E28)

N92 Overvloedige, frequente en onregelmatige menstruatie

N94 Problemen verband houdend met wouwelijke geslachtsorganen en mensEuele cyclus, niet
gespecificeerd

ovERrGE AANDOENTNGEN VAN UROGEMTAAL STELSEL (N99)

N99 Aandoeningen van urogenitaal stelsel na medische verrichting, niet elders geclassificeerd
Exclusie: bestralingscystitis (N30)
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HOOFDSTUK XVI
BEPAALDE AANDOENINGEN DIE HI]N OORSPRONG HEBBEN IN
PERTNATLE PERIODE (P00-P96)

Exclusies: congenitale afwijkingen, misvormingen, en chromosoomafwijkingen (Q0GQ99)

endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (E00-E90)

letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (S02-T98)

neoplasmata (C00-D48)

tetanus neonatorum (A33)

GEVOLGEN VOOR FOETUS EN PASGEBORENE DOOR FACTOREN
VAN MOEDER EN DOOR COMPLICATMS VAN ZWANGERSCIIAP EN
BEVALLING (P00-P04)
Exclusies: gespecificeerde geboortetrauma P10-P15

P00 Gevolgen voor foetus en pasgeborene door aandoeningen van moeder welke niet gerelateerd

hoeven te zijn aan huidige zwangerschap

Exclusies: gevolgen voor foetus en pasgeborene door:
. zwangerschapscomplicaties bij moeder (P01)

. endocriene stoornissen en stofwisselingsstoornissen van moeder (P7UP74)

. schadelijke factoren overgebracht via placenta of moedermelk (P04)

POt Gevolgen voor foetus en pasgeborene door zwangerschapscomplicaties bij moeder

POZ Gevolgen voor foetus en pasgeborene door complicaties van placenta, navelstreng en vliezen

P03 Gevolgen voor foetus en pasgeborene door complicatie van bevalling, niet gespecificeerd

P04 Gevolgen voor foetus en pasgeborene door schadelijke factoren overgebracht via placenta of
moedermelk
Exclusies: congenitale afwijkingen (Q00-Q99)

neonatale geelzucht door overige excessieve hemolyse door geneesmiddelen of
toxinen
overgebracht via moeder (P58)

STOORNISSEN GERELATEERD AAN ZWANGERSCHAPSDWR EN
FOETALE GROEr (P05-P08)

P05 Trage foetale groei en foetale ondervoeding

P07 Stoomissen gerelateerd aan korte zwangerschap en laag geboortegewicht, niet elders geclassificeerd

Exclusie: laag geboortegewicht door tage foetale groei en foetale ondervoeding (P05)

P08 Stoornissen gerelateerd aan lange zwangerschapsduur en hoog geboortegewicht
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GEBOORTETRAUMA (P10-P15)

P10 Intracraniale laceratie en bloeding door geboortetrauma

Exclusies: intracraniale bloeding van foetus of pasgeborene:

. NNO (P52)

. door anoxie of hypoxie (P52)

P1l Letsel van centraal zenuwstelsel door geboortetraum4 niet gespecificeerd

Plz Letsel van hoofdhuid door geboortetrauma

Pl3 Letsel van skelet door geboortetrauma

Exclusie: letsel van wervelkolom door gebooÍetrauma (P11)

Pl4 Letsel van perifeer zenuwstelsel door geboortetrauma

P15 Letsels door geboortetrauma, niet gespecificeerd

AANDOENINGEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL EN VAN HART EN
VAATSTELSEL SPECIFIEK VOOR PERINATALE PERIODE (P20- P29)

P20 Intra-uteriene hypoxie
Exclusie: intracraniale bloeding door anoxie of hypoxie (P52)

PZl Asfyxie bij geboorte

Exclusie: intra-uteriene hypoxie of asfyxie (P20)

P22 Respiratoire nood van pasgeborene

Exclusie: decompensatie van ademhaling van pasgeborene (P28)

P23 Congenitale pneumonie
Exclusie: neonatale pneumonie als gevolg van aspiratie (P24)

y24 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

Exclusie: congenitaleafwijkingenvanademhalingsstelsel(Q30-Q34)

P29 Cardiovasculaire aandoeningen, ontstaan in perinatale periode

Exclusie: congenitale afwijkingen van hart en vaatstelsel (Q20-Q28)
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INFECTIES SPECTF'rEK VOOR PERINATALB PERIODE (P35-p39)
Exclusies: status van asymptomatische infectie met Humaan Immunodeficiëntievirus Ílll,l) (Z2l)

congenitale:
. gonokokkeninfectie (A54)
. pneumonie (P23)
. syfilis (A50)
ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] (820-824)
infectieziekten verworyen na geboorte (A00-B99, J10-Jl1)
intestinale infecties (400-409)
in laboratorium aangetoonde aanwezigheid van Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV]
(R7s)
infectieziekte van moeder als oorzaak van moÍaliteit of morbiditeit van foetus of
pasgeborene zonder zelf verschdnselen van die ziekte te hebben (P00)

tetanus neonatorum (A33)

P35 Congenitale virusziekten

P36 Bacteriële sepsis van pasgeborene

P37 Congenitale infectieziekte of parasitaire aandoening, niet gespecificeerd

Exclusies: congenitale syfilis (A50)
necrotiserende enterocolitis van foetus of pasgeborene (Yl7)
neonatale diarree:
. infectieus (A00-A09)
. niet-infectieus(P78)
ophthalmia neonatorum door gonokokken (A54)
tetanus neonatorum (A33)

P38 Omphalitis van pasgeborene met of zonder geringe bloeding

P39 Infectie specifiek voor perinatale periode, niet gespecificeerd

HEMORRAGISCIIE EN IMMATOLOGISCIIE AANDOENINGEN VAN
FOETUS EN PASGEBORENE (P50-P6r.)
Exclusies: congenitale stenose en sfictuur van galwegen (Q44)

syndroom van Grigler-Najjar @80)
syndroom van Dubin-Johnson (E80)
syndroom van Gilbert @80)
hereditaire hemolytische anemie (D55-D58)

P50 Foetaal bloedverlies

P51 Navelbloeding van pasgeborene

Exclusie: omphalitis met geringe bloeding @38)

P52 Intracraniale niet-traumatische bloeding van foetus en pasgeborene
Exclusies: intracranialebloedingdoorletsel:

. door geboorte @10)

. van moeder (P00)

. overige (506)
Bloeding door vitamine K-deficiëntie (P53)

Bloeding van moeder naar foetus (P02)
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P53 Hemorragische aandoening van foetus en pasgeborene

P54 Neonatale bloeding, niet gespecificeerd

Exclusies: foetaal bloedverlies (P50)

longbloeding, ontstaan in perinatale periode (P26)

P55 Hemolytische ziekte van foetus en pasgeborene

P56 Hydrops foetalis door hemolytische ziekte
Exclusies: hydrops foetalis NNO (P83)

. niet door hemolytische ziekte (P83)

P57 Kernicterus

P58 Neonatale geelzucht door overige excessieve hemolysis

Exclusie: geelzuchtdooriso-immunisatie(P55-P57)

P59 Neonatale geelzucht, niet gespecificeerd

Exclusies: door aangeboren stofwisselingsstoornissen @70-E90)
kernicterus (P57)

P60 Gedissemineerde intravasculaire coagulatie van foetus en pasgeborene

P61 Perinatalehematologischeaandoening,nietgespecificeerd
Exclusie: voorbijgaande hypogammaglobulinemie van zuigelingentijd (D80)

VOORBUGAANDE ENDOCRIENE STOORNISSEN EN §TOFWIS.
SELINGSSTOORNISSEN SPECIF'IEK VOOR FOETUS EN PAS.
GEBORENE (P70-P74)

P70 Voorbijgaande stoornissen van koolhydraatnetabolisme specifiek voor foetus en pasgeborene

P7l Voorbijgaande neonatale stoornissen van calcium- en magnesiummetabolisme

P72 Voorbijgaandeneonataleendocrienestoornis, nietgespecificeerd
Exclusies: congenitale hypothyroidie met of zonder krop (E03)

dyshormonogene krop @07)
syndroom van Pendred (E07)

P74 Voorbijgaande stofwisselingsstoornis van pasgeborene, niet gespecificeerd

AANDOENINGEN VAN SPUSYERTERINGSSTELSEL VAN FOETUS EN
PASGEBORENE (P75-P78)

P75 Meconiumileus

P76 Darmobstructie van pasgeborene, niet gespecificeerd

Exclusies: paralytische ileus (K56)
invaginatie (K56)
volwlus (K56)
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P77 Necrotiserende enterocolitis van foetus en pasgeborene

P78 Perinatalestoornisvanspijsverteringsstelsel,nietgespecificeerd
Exclusie: neonatale gastrointestinale bloedingen (P54)

TOESTANDEN MET BETREKKING TOT HUID EN TEMPERATIruR.
REGULATTE VAN FOETUS EN PASGEBORENE (P80-P83)

P80 Hypothermie van pasgeborene

P8l Stoornissen van temperatuurregulatie van pasgeborene, niet gespecificeerd

P83 Niet gespecificeerde huidaandoening specifiek voor foetus en pasgeborene

Exclusies: congenitale misvormingen van huid (Q80-Q84)
'bere'(L2t)
crusta lactea (L21)
luiereczeem (L22)

hydrops foetalis door hemolytische ziekte (P56)

neonatale huidinfectie (P39)

'scalded skin syndrome' door stafylokokken (L00)

OVERIGE AAI\DOENINGEN ONTSTAAN IN PERINATALE PERIODE
(Pe0-Pe6)

P90 Convulsies pasgeborene

Exclusie: benigneneonataleconvulsies(familiaal)(Ga0)

P91 Stoornissen van cerebrale status van pasgeborene, niet gespecificeerd

P92 Voedingsproblemen bij pasgeborene

P93 Reacties op en intoxicaties door geneesmiddelen toegediend aan foetus en pasgeborene

Exclusies: geelzucht door geneesmiddelen of toxinen overgebracht via moeder (P58)
gevolgen en intoxicaties van gebruik door moeder van opiaten, tranquillizers en

overige
medicatie (P04)

ontwenningsverschijnselen door:
. gebruik van verslavende middelen door moeder (P96)

. therapeutisch gebruik van geneesmiddelen bij pasgeborene (P96.9)

W4 Stoornissen van spiertonus van pasgeborene

P96 Aandoening, ontstaan in perinatale periode, niet gespecificeerd
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HOOIIDSTUK XVII
CONGEMTALE AFWIJKINGEN, MISVORMINGEN EN CHROMO-
sooM aF\TUKINGEN (Q)

Exclusie: aangeboren stofuisselingsstoornissen (E70-E90)

CONGEMTALE MISVORMINGEN VAN ZENU\rySTELSEL
(Q00-Q07)

Q00 Anencefalie en soortgelijke misvormingen

QOl Encefalokèle
Exclusie: syndroom van Meckel-Gruber (Q61)

Q02 Microcefalie
Exclusie: syndroom van Meckel-Gruber (Q61)

Q03 Congenitale hydrocefalus
Exclusies: syndroom van Arnold-Chiari (Q07)

hydrocefalus:
. verworven (G91)
. door congenitale toxoplasmose (P37)

. met spina bifida (Q05)

Q04 Congenitale misvorming van hersenen, niet gespecificeerd

Exclusies: cyclopie (Q87)
macrocefalie (Q75)

Q05 Spina bifida
Exclusies: syndroom van Arnold-Chiari (Q07)

spina bifïda occulta (Q76)

craniorachischisis (Q00)
neurale buis defect, NNO (Q07)

Q06 Congenitale misvorming van ruggemerg, niet gespecificeerd

Q07 Congenitale misvorming van zenuwstelsel, niet gespecificeerd

Exclusies: familialedysautonomie[Riley-Day](G90)
neurofibromatose (niet-maligne) (Q85)

coNcEMTALE MTSVORMINGEN VAN OOG, OOR, AANGEZICHT EN
HALS (Q10-Q18)
Exclusies: gespleten lip en gespleten gehemelte (Q35-Q37)

congenitale misvorming van:
. cervicale wervelkolom (Q05, Q67, Q76)
. larynx (Q3l)
. lip NEC (Q38)
. neus (Q30)
. bijschildklier (Q89)
. schildklier (Q89)
retinoblastoma (C69)
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Q10 Congenitale misvormingen van ooglid, fiaanapparaat en orbita
Exclusies: cryptoftalmie:

. NNO (Q11)

. syndroom (Q87)

Qll Anoftalmie, microftalmie en macroftalmie

Ql2 Congenitalelensmisvormingen

Q13 Congenitale misvormingen van voorste oogsegment

Q14 Congenitale misvormingen van achterste oogsegment

Ql5 Congenitale misvorming van oog, niet gespecificeerd
Exclusies: congenitale nystagmus (H55)

oculair albinisme @70)
retinitis pigmentosa (H35)

Ql6 Congenitale misvonningen van oor met gehoorstoornis als gevolg
Exclusie: congenitale dooftreid (H90)

Q17 Congenitale misvorming van oor, niet gespecificeerd

Exclusie: preauriculaire sinus (Q18)

Q18 Congenitale misvonning van aangezicht en hals, niet gespecificeerd

Exclusies: gespleten lip en gespleten gehemelte (Q35-Q37)
aandoeningen geclassificeerd onder Q67
congenitale misvormingen van schedel en aangezichsbeenderen (Q75)
cyclopie (Q87)
dentofaciale anomalieën [inclusief malocclusie] (K07)
gestoorde ontwikkelingssyndromen waarbij voomamelijk aangezicht is
aangedaan (Q87)
persisterende ductus thyroglossus (Q89)

CONGEMTALE MISVORMINGEN VAN HART EN VAATSTELSEL
(Q20-Q28)

Q20 Congenitalemisvormingenvanhartcompartimentenenverbindingen
Exclusies: dextrocardie met situs inversus (Q89)

ligging van atria in spiegelbeeld met situs inversus (Q89)

Qzl Congenitale misvormingen van hartsepta
Exclusie: verworvenhartseptumdefect(I51)

Q22 Congenitalemisvormingenvanpulmonalis-enricuspidaliskleppen

Q23 Congenitale misvormingen van aorta- en mitraliskleppen

Q24 Congenitale misvorming van hart, niet gespecificeerd

Exclusie: endocardiale fibro-elastosis (I42)

Q25 Congenitale misvormingen van grote arteriën
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Q26 Congenitale misvormingen van grote venen

Q27 Congenitale misvorming van perifeer vaatstelsel, niet gespecificeerd
Exclusies: anomalieën van:

. cerebrale en precerebrale vaten (Q28)

. coronairvaten (Q24)

. arteria pulmonalis (Q25)
congenitaal aneurysma van retina (Q14)
hemangioom en lymfangioom (D18)

Q28 Congenitale misvorming van hart en vaatstelsel, niet gespecificeerd

Exclusies: congenitaal aneurysma:
. NNo (Q27)
. coronair (Q24)
. perifeer (Q27)
. pulmonaal (Q25)
. retina (Q14)
. vasalva (geruptureerdxQ2s)
geruptureerde:

. cerebrale arterioveneuze malformatie (160)

. misvorrring van precerebrale vaten (Í72)

CONGENITALE MISVORMINGEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL
(Q30-Q34)

Q30 Congenitale misvormingen van neus

Exclusie: congenitaledeviatievanneustussenschot(Q67)

Q3l Congenitale misvormingen van larynx

Q32 Congenitale misvormingen van trachea en bronchus
Exclusie: congenitale bronchiëctasie (Q33)

Q33 Congenitale misvormingen van long

Q34 Congenitalemisvormingvanademhalingsstelsel,nietgespecificeerd

GESPLETEN LrP EN GESPLETEN GEHEMELTE (Q35-Q37)
Exclusie: syndroom van Pierre - Robin (Q87)

Q35 Gespleten gehemelte

Exclusie: gespleten gehemelte met gespleten lip (Q37)

Q36 Gespleten lip
Exclusie: gespleten lip met gespleten gehemelte (Q37)
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OVERIGE CONGENTTALE MISVORMINGEN VAN SPUSVERTERINGS-
srELsEL (Q38-Q45)
Exclusies: hernia: . inguinaal (K40)

. femoraal (K4l)

. umbilicaal (K42)

. ventraal (K43)

Q38 Overige congenitale misvormingen van tong, mond en farynx
Exclusies: macrostomie (Ql8)

microstomie (Q18)

Q39 Congenitale misvormingen van oesofagus

Exclusie: Congenitaletracheo-oesophagealespleet(Q32)

Q40 Congenitale misvorming van bovenste deel van spijsverteringskanaal, niet gespecificeerd

Q4l Congenitale afwezigheid, atresie en stenose van dunne darm

Exclusie: meconiumileus (E84)

Q42 Congenitale afwezigheid, atresie en stenose van dikke darm

Q43 Congenitale misvorming van darm, niet gespecificeerd

Q44 Congenitale misvormingen van galblaas, galwegen en lever

Q45 Congenitale misvorming van spijsverteringsstelsel, niet gespecificeerd

Exclusies: congenitale:
. hernia diaphragmatica (Q79)

. hiatus hernia (Q40)

CONGENITALE MISVORMINGEN VAN GESLACIITSORGANEN
(Qs0-Q56)
Exclusies: androgenenresistentie-syndroom (E34)

syndromen verband houdend met chromosoomafwijkingen in aantal en vorm (Q90-Q99)

testiculaire-feminisatiesyndroom (E34)

Q50 Congenitale misvormingen van ovarium, tuba Fallopii en ligamentum latum

Q51 Congenitale misvorrtingen van uterus en cervix

Q52 Congenitale misvorming van vrouwelijk genitalia, niet gespecificeerd

Q53 Niet ingedaalde testis
Exclusie: retractile testis (Q55)

Q54 Hypospadie
Exclusie: epispadie (Q64)

Vrouwelijke hypospadiën (Q52)

Q55 Congenitale misvorming van mannelijk geslachtsorgaan, niet gespecificeerd

Exclusies: congenitale hydrokèle (P83)

hypospadie (Q54)
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Q56 Onbepaaldgeslachtenpseudohermafroditisme
Exclusies: pseudohermafroditisme:

. wouwelijk, met bijnierschorsaandoening (E25)

. mannelijk, met androgenenresistentie (E34)

. met gespecificeerde chromosoomafwijking (Q96-Q99)

CONGENITALE MISVORMINGEN VAN NIER EN URINEWEGEN
(Q6o-Q64)

Q60 Agenesie en andere onderontwikkeling van nier

Q6l Cystische-nierziekte
Exclusies: verworven niercyste (N28)

syndroom van Potter (Q60)

Q62 Congenitale obstructieve afwijkingen van nierbekken en congenitale misvormingen van ureter

Q63 Congenitale misvorrring van nier, niet gespecificeerd

Exclusie: congenitaalnefrotischsyndroom(N04)

Q64 Congenitale misvorming van nier en urinewegen, niet gespecificeerd

CoNGENTTALE MTSVORMINGEN VAN BOTSPTERSTELSEL (Q6s-Q79)

Q65 Congenitale misvormingen van heup
Exclusie: klikkende heup (R29)

Q66 Congenitale misvormingen van voeten

Exclusies: onderontwikkelingvanvoeten(Q72)
valgusmisvormingen (verworven) (M21)
varusmisvormingen (verworven) (M21)

Q67 Congenitale misvonningen van botspierstelsel van hoofd, aangezicht, wervelkolom en borstkas
Exclusies: congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen geclassificeerd onderQ8T

syndroom van Potter (Q60)

Q68 Overigecongenitalemisvormingenvanbotspierstelsel
Exclusie: onderontwikkelingvanextremiteit(en)(Q7l-Q73)

Q69 Polydactylie
Exclusie: Acrocephalopolysyndactyly (Q87)

Q70 Syndactylie
Exclusies: Acrocephalopolysyndactyly (Q87)

Acrocephalosyndactyly (Q8 7)

Q71 Onderontwikkelingvanbovensteextremiteit

Q72 Onderontwikkelingvanondersteextremiteit

Q73 Onderontwikkelingvannietgespecificeerdeextremiteit
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Q74 Congenitalemisvorming vanextremiteit(en), nietgespecificeerd
Exclusies: polydactylie (Q69)

onderontwikkeling van extremiteit (Q71-Q73)
syndactylie (Q70)

Q75 Congenitale misvorming van schedel- en aangezichtsbeenderen, niet gespecificeerd

Exclusies: congenitale misvorming van aangezicht NNO (Q18)
congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen geclassificeerd onder Q87
dentofaciale anomalieën [inclusief malocclusie] (K07)
misvormingen van botspierstelsel van hoofd en aangezicht (Q67)

schedelafwijkingen verband houdend met congenitale hersenanomalieën

zoals:
. anencefalie (Q00)
. encefalokèle (Q0l)
. hydrocefalus (Q03)

. microcefalie (Q02)

Congenitale anomalie van:

. aangezichtsbeenderenNNO

. schedel NNO

Q76 Congenitale misvormingen van wervelkolom en benige thorax
Exclusie: congenitale misvormingen van botspierstelsel van wervelkolom en borstkas (Q67)

Q77 Osteochondrodysplasie met groeistoornissen van pijpbeenderen en wervelkolom
Exclusie: mucopolysaccharidose (E76)

Q78 Osteochondrodysplasie, niet gespecificeerd

Q79 Congenitale misvormingen van botspierstelsel, niet elders geclassificeerd

Exclusie: congenitaletorticollisvansternomastoid(Q68)

ovERrGE CONGENTTALE MTSVORMINGEN (Q80-Q89)

Q80 Congenitale ichthyose
Exclusie: ziekte van Refsum (G60)

Q81 Epidermolysis bullosa

Q82 Congenitale misvorming van huid, niet gespecificeerd

Exclusies: acrodermatitis enteropathica (883)
congenitale erytropoëtische porfyrie (880)
cyste of sinus pilonidalis (L05)
syndroom van Sturge-Weber(Dimitri) (Q85)

Q83 Congenitale misvormingen van marlma
Exclusies: ontbreken van musculus pectoralis (Q79)

syndroom van Poland (Q79)

Q84 Congenitale misvorming van huidadnexen, niet gespecificeerd

Q85 Facomatosen, niet elders geclassificeerd

Exclusies: ataxiatelangiectasiallouis-Bar] (G1l)
familiale dysautonomie [Riley-Day] (G90)
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Q86 Congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen door bekende exogene oorzaken, niet elders
geclassificeerd
Exclusies: metjodiumdeficiëntiesamenhangendehypothyreordie(E0GE02)

niet-teratogene effecten van stoffen overgebracht via placenta of
moedermelk (P04)

Q87 Overige gespecificeerde congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen waarbij multipele
orgaansystemen zijn aangedaan

Q89 Congenitalemisvorming,nietgespecificeerd

cEtRoMosooMAr WUKINGEN, IytET ELDER§ GECLASSTFTCEERD
(Q!)o-Qee)

Q90 Syndroom van Down

Q9l Syndromen van Edwards en van Patau

Q92 Totale en partiële trisomie van autosomen, niet gespecificeerd

Exclusie: trisomieën van chromosomen 13, 18, 21 (Q9GQ91)

Q93 Monosomieën en deleties van autosomen, niet elders geclassificeerd

Q95 Gebalanceerde herschikkingen en structurele markers, niet elders geclassificeerd

Q96 Syndroom van Turner
Exclusie: syndroom van Noonan (Q87)

Q97 Geslachtschromosoomafirijkjng, vrouwelijk fenotype, niet gespecificeerd

Exclusie: syndroom van Turner (Q96)

Q98 Geslachtschromosoomafwijking,mannelijkfenotype,nietgespecificeerd

Q99 Chromosoomafwijking, niet gespecificeerd
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HOOFDSTUK XYIII
SYMPTOMEN, AFWUKENDE KLIMSCHE BEYINDINGEN EN
LAB ORATORIUMUITSLAGEN, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD
(R00-Re9)

Exclusies: bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale
periode (P00-P96)

SYMPTOMEN BETREFFENDE HART EN VAATSTELSEL EN ADEMHA.
LTNGSSTELSEL (R00-R09)

R00 Afwijkingen van hartslag

Exclusies: stammend uit perinatale periode (P29)
gespecificeerde aritmieën (I47 -149)

ROl Hartgeruisen en overige geluiden van cardiale oorsprong
Exclusie: stammend uit perinatale periode (P29)

R02 Gangreen, niet elders geclassificeerd

Exclusies: gangreen bij:
. atherosclerose (I70)
. diabetes mellitus (El0-El4)
. overige perifere vaatziekten (I73)
gasgangreen (A48)
pyoderma gangraenosum (L88)

R03 Meting van verhoogde of verlaagde bloeddruk zonder diagnose

R04 Bloeding uit luchtwegen

R05 Hoesten
Exclusies: bloed ophoesten (R04)

psychogeen hoesten (F45)

R06 Afwijkingen van ademhaling
Exclusies: ademhalingsstilstand (R09)

'respiratory distress (syndrome)' bij:
. volwassene (J80)

. pasgeborene @22)
respiratoire insufficiëntie (J96)

. pasgeborene (P28)

R07 Pijn in keel en borst
Exclusies: dysfagie (R13)

pijn in hals (M54)
keelpijn (acuut) NNO (J02)
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R09 Overige symptomen beteffende haÍ en vaatstelsel en luchtwegen
Exclusies:'respiratorydistress(syndrome)'bij:

. volwassene (J80)

. pasgeborene (P22)
respiratoire insufficiëntie (J96)
. pasgeborene (P28)

SYMPTOMEN BETREFFENDE SPUSVERTERINGSSTELSEL EN BUIK
(R10-R19)
Exclusies: gastrointestinale bloeding (K92)

. pasgeborene (P54)

darm obstructie (K56)
. pasgeborene (P76)

pylorospasme (K31)
. congenitaal of van zuigeling (Q40)

symptomen betreffende nier en urinewegen (R30-R39)
symptomen verwijzend naar geslachtsorganen :

. vrouwelijk (N94)

. mannelijk (N48-N50)

R10 Pijn in buik en bekken
Exclusies: rugpijn (I\454)

flatulentie en verwante aandoeningen (R14)
nierkoliek (N23)

Rl l Misselijkheid en braken
Exclusies: haematemesis (K92)

. neonataal (P54)

braken (van):
. na gastrointestinale chirurgie (K9l)
. pasgeborene @92)
. psychogeen (F50)

R12 Zuurbranden [pyrosis]
Exclusie: dyspepsie (K30)

R13 Dysfagie

R14 Flatulentie en verwante aandoeningen
Exclusie: psychogene aërofagie (F45)

R15 Incontinentie voor faeces

Exclusie: van niet-organische oorsprong (F98)
chronische constipatie met overloop (K59)

Rl6 Hepatomegalie en splenomegalie, niet elders geclassificeerd

Rl7 Nietgespecificeerdegeelzucht
Exclusie: geelzucht van pasgeborene (P55, P57-P59)

R18 Ascites

R19 Overige symptomen betreffende spijsvertering en buik
Exclusie: acute buik (R10)
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SYMPTOMEN BETREFFENDE rIIlrD EN SUBCUTTS (R20-R23)

R20 Sensibiliteitsstoornissen van huid
Exclusies: dissociatieve anesthesie en verlies van zintuiglijke waarneming (F44)

psychogene stoornissen (F45)

R21 Vluchtig exantheem en overige niet-specifieke erupties

R22 Gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel van huid en subcutis
Exclusies: afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming (R90-R93)

vergrote lymfeklieren (R59)
gelokaliseerde adipositas (E66)
massa en knobbel:
. mamma §63)
. buik of bekken (Rl9)
oedeem (R60)
zwelling (van):
. buik of bekken (R19)
. gewricht (M25)

R23 Overige veranderingen van huid

SYMPTOMEN BETREFFENDE ZENTIWSTELSEL EN BOTSPIERSTELSEL
(R25-R29)

R25 Afwijkende onwillekeurige bewegingen
Exclusies: specifiekebewegingsstoornissen(G20-G26)

stereotype bewegingsstoornissen (F98)
tics (F95)

Sandifer's syndrome (K21)
nystagmus (H55)
opsoclonus (H55)

R26 Afwijkingen van gang en beweeglijkheid
Exclusies: ataxie:

. NNO (R27)

. hereditair (Gll)

. locomotoor (luetisch) (A53)
immobiliteitssyndroom (paraplegisch) (M62)

W7 Overig gebrek aan coördinatie
Exclusies: atactische gang (R26)

duizeligheid NNO (R42)

R29 Overige symptomen betreffende zenuwstelsel en botspierstelsel

SYMPTOMEN BETREFFENDE NIER EN URINE\ryEGEN (R30.R39)

R30 Pijn verband houdend met mictie
Exclusie: psychogene pijn @a5)
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R31 Niet gespecificeerde hematurie
Exclusie: recidiverende of persisterende hematurie §02)

R32 Niet gespecificeerde urine-incontinentie
Exclusies: niet-organische enuresis (F98)

stress-incontinentie en overige gespecificeerde urine-incontinentie §39)

R33 Retentie van urine

R34 Anurie en oligurie

R35 Polyurie
Exclusie: psychogene polyurie (F45)

R36 Urethra-afscheiding

R39 Overige symptomen betreffende nier en urinewegen

SYMPTOMEN BETREFFENDE COGNITTE, PERCEPTIE, EMOTIONELE
TOESTAND EN GEDRAG (R40-R46)
Exclusie: indien deel uitmakend van beeld van psychische stoornis (F05-F99)

R40 Somnolentie, stupor en coma

Exclusies: coma:
. diabetisch (El0-E14)
. hepatisch (K72)
. hypoglykemisch (niet-diabetisch) (El5)
. neonataal (P91)
. uremisch §19)

R4l Overige symptomen betreffende cognitive functies en bewusrzijn
Exclusie: dissociatieve stoornissen [conversiestoornissen] (F44.-)

R42 Duizeligheid en draaierigheid
Exclusie: vertigosyndromen (H81)

R43 Stoornissen van reuk- en smaakzin

R44 Overige symptomen betreffende algemene gewaarwordingen en perceptie

Exclusie: sensibiliteitsstoornissen van huid (R20)

R45 Symptomen betreffende emotionele toestand

R46 Symptomen betreffende uiterlijk en gedrag

SYMPTOMBN BETREFTENDE SPRAAKYERMOGEN EN STEM (R47-R49)

R47 Spraakstoornissen,nieteldersgeclassificeerd
Exclusies: autisme (F84)

hortende spraak (F98)
specifieke spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (F80)

stotteren [stamelen] @98)
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R48 Dyslexie en overige dysfuncties van symboolhantering, niet elders geclassificeerd
Exclusie: specifieke ontwikkelingsstoornissen van schoolvaardigheden (F81)

Stemaandoeningen
Exclusie: psychogene stemaandoening @a4)

aLGEMENE SYMPTOMEN (R50-R69)

KooÍs door onbekende oorzaak

R5l

R49

R53

Exclusies:

Hoofdpijn
Exclusie:

Pijn, niet elders geclassificeerd

Exclusies: hoofdpijn (R51)
pijn (in):
. buik (R10)
. rug (M54)
. mamma §64)
. borst (R07)
. oor (H92)
. oog (H57)
. gewricht (M25)
. extremiteir (M79)
. lumbale regio (M54)
. bekken en perineum (R10)
. psychogeen Ga5)
. schouder (M75)
. wervelkolom (M54)
. keel (R07)
. tong (K14)
. tand (K08)
nierkoliek (N23)

Malaise en vermoeidheid
Exclusies: zwakte:

. congenitaal (P96)

uiputting en vermoeidheid (doorXbij):
. overmatig inspanning (T78)
. blootstelling (T78)
. hitte (T67)
. neurasthenie (F48)
vermoeidheidsyndroom (F48)
. na virusinfectie (G93)

kooís door onbekende oorzaak bij pasgeborene (P8l)
maligne hyperthermie als gevolg van anesthesie (T88)

migraine en overige hoofdpijnsyndromen (G43-G44)
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R55

Rs6

Syncope en collaps
Exclusies: neurocirculatoireasthenie(F45)

orthostatische hypotensie (I95)
. neurogene (G90)
shock:
. NNO (Rs7)
. cardiogene (R57)
. postoperatief (T81)
Aanval van Adams-Stokes (I45)
syncope:
. sinus caroticus (G90)
. hitte (T67)
. psychogeen (F48)

bewusteloosheid NNO (R 0)

Convulsies, niet elders geclassificeerd
Exclusies: conwlsies en stuipen (bij):

. epilepsie (G40-G41)

. pasgeborene (P90)

Shock, niet elders geclassificeerd
Exclusies: shock (door):

. anesthesie (T88)

. anafylactisch (door):

. NNO (r78)

. ongewenste reactie op voedsel (T78)

. serum (T80)
. electrisch (fi5)
. bliksem (T75)
. postoperatief (I81)
. psychisch (F43)
. septisch (A41)
toxische-shocksyndroom (A48)

Bloeding, niet elders geclassificeerd

Vergrote lymfeklieren
Exclusies: lymfadenitis:

. NNO (r88)

. acuut (L04)

. chronisch (I88)

. mesenteriaal (acuut)(chronisch) (I88)

R57

R58

R59
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R60 Oedeem, niet elders geclassificeerd

Exclusies: ascites (R18)
hydrops foetalis NNO (P83)

hydrothorax (J94)

oedeem (van):
. angioneurotisch(T78)
. cerebraal (G93)
. door geboortetrauma (Pl l)
. hereditair (Q82)
. larynx (J38)

. ondervoeding(E40-846)

. nasofarynx (J39)

. pasgeborene (P83)

. farynx (J39)

. longen (J81)

R61 Hyperhidrosis
Exclusies: bromhydrosis (L75)

chromhydrosis (L75)

R62 Achterstand in normale fysiologische ontwikkeling
Exclusie: vertraagde puberteit (E30)

R63 Symptomen betreffende voedsel- en vochtinname
Exclusies: bulimia NNO (F50)

eetstoornissen van niet-organische oorsprong (F50)
ondervoeding (E40-E46)

R64 Cachexie

Exclusies: maligne cachexie (C80)
voedingsmarasmus (E41)
HfV-ziekte leidend tot gewichtsverliessyndroom (822)

R68 Overige algemene symptomen

R69 Onbekende en niet gespecificeerde oorzaken van ziekte

AF\ryUKENDE BEYINDINGEN BU ONDERZOEK VAN BLOED, ZONDER
DIAGNOSE (R70-R79)
Exclusies: afwijkingen (van)(bij):

. coagulatie @65-D68)

. lipiden @78)

. bloedplaatjes en thrombocyten (D69)

. witte bloedcellen elders geclassificeerd (D70-D72)
hemorragische en hematologische aandoeningen van foetus en pasgeborene (P50-P61)

R70 Verhoogde bezinkingssnelheid van erythrocyten en afwijking van plasmaviscositeit

R71 Afwijking van rode bloedcellen
Exclusies: anemieën (D50-D64)

polycythemie (D75)
polycythaemia neonatorum (P61 )
polycythaemia vera (D45)
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R72 Afwijking van witte bloedcellen, niet elders geclassificeerd

Exclusie: leukocytose (D72)

R73 Verhoogde glucosespiegel in bloed
Exclusies: diabetes mellitus (E10-E14)

neonatale aandoeningen (P70)
hypo-insulinemie na operatie @89)

R74 Afwijkende enzymspiegels in serum

R75 In laboratorium aangetoonde aanwezigheid van Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV]
Exclusies: asymptomatische infectie met Humaan Immunodeficiëntievirus lllfVl (Z2l)

ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] (B20-B24)

R76 Afwijkende immunologische bevinding in semm, niet gespecificeerd

R77 Afwijking van plasmaproteine, niet gespecificeerd

Exclusie: stofwisselingsstoornissen van plasmaproteine (E88)

R78 Aantreffen van geneesmiddelen en overige stoffen, normaal niet in bloed voorkomend
Exclusie: psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van psycho-actieve

stoffen Fl0-F19)

R79 Afwijkende bevinding bij chemisch onderzoek van bloed, niet gespecificeerd

Exclusies: afwijking van vocht-, electrolyten- of zuur-base-evenwicht (E86-E87)

asymptomatische hyperuricemie @79)
hyperglykemie NNO (R73)
hypoglykemie NNO (El6)
. neonataal @70)
specifieke bevindingen wijzend op stoornis van:

. aminozuurmetabolisme @70-872)

. koolhydraa§netabolisme @73-874)

. veunetabolisme @75)

AFWUKENDE BEVINDINGEN BU ONDERZOEK VAN URINE, ZONDER
DTAGNOSE (R80-R82)
Exclusies: specifieke bevindingen wijzend op stoornis van:

. aminozuurmetabolisme (87 0-E.7 2)

. koolhydraatrnetabolisme @7 3-87 4)

R80 Geïsoleerde proteïnurie
Exclusies: proteinurie:

. orthostatisch (N39)

. geisoleerd, met gespecificeerde morfologische afwijking (N06)

. persisterend (N39)

R8l Glucosurie
Exclusie: renale glucosurie (E7a)

R82 Overige en niet gespecificeerde afwijkende bevindingen in urine
Exclusie: hematurie (R3l)
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SToFFBN EN WEEFSELS, ZONDER DIAGNOSE (R83-R8s)
Exclusies: afwijkende bevindingen bij onderzoek van:

. bloed, zonder diagnose (R70-R79)

. urine, zonder diagnose (R80-R82)

R83 Afwijkende bevindingen in cerebrospinale vloeistof

R84 Afwijkende bevindingen in monsters van ademhalingsorganen en thorax
Exclusie: bloedbijmenging bij sputum (R04)

R85 Afwijkende bevindingen in monsters van spijsverteringsorganen en buikholte
Exclusie: afwijkingen van faeces (Rl9)

AFWUKENDE BEVINDINGEN BU DIAGNOSTISCIIE BEELDVORMING
EN BU FUNCTIE-ONDERZOEK, ZOI§DER DIAGNOSE (R90-R94)

R90 Afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van centaal zenuwstelsel

R9l Afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van long

R93 Afwijkende bevindingen bij diagnostische beeldvorming van overige lichaamsstructuren

R94 Afwijkendeuitslagenvanfunctie-onderzoek

ONIVOLLEDIG OMSCHREVEN EN ONBEKENDE OORZAKEN VAI{
STERFTE (R95-R99)

R95 Sudden infant death syndrome

R96 Overige plotse dood, oorzaak onbekend
Exclusies: plotse hartdood, als zodanig omschreven (146)

sudden infant death syndrome (R95)

R98 Overlijden buiten aanwezigheid van anderen

R99 Overige slecht omschreven en niet gespecificeerde oorzaken van sterfte
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HOOFDSTUK )ilX
LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE ANDERE GEVOLGEN
vaN UrT\ryENDIGE OORZAKEN (S02-T98)

Exclusies: geboortetrauma (Pl0-P15)

LETSELS AAN HOOFD (S02-S09)
Exclusies: brandwonden en etsingen (T28)

gevolgen van corpus alienum:
. ln:

in,"rt"u"fr r"-ï:ïiïrït Si'
S02 Fractuur van schedel en aangezichtsbeenderen

506 Intracraniaal letsel
Exclusie: hoofdletsel NNO (S09)

S09 Niet gespecificeerd letsel van hoofd

LETSELS AAN THORAX {522-529)
Exclusies: brandwonden en etsingen (T28)

gevolgen van corpus alienum in:
. bronchus (T17)
. long (T17)
. oesofagus (T18)
. trachea (T17)
fractuur van wervelkolom NNO (T08)
letsel van:
. axilla
. clavicula
. regio scapularis
. schouder

(s42-S49)

ruggemerg NNO (T09)
. romp NNO (T09)
insektebeet of -steek, giftig CI63)

522 Fractuur van rib(ben), sternum en thoracale wervelkolom
Exclusies: fractuur van:

. clavicula (S42)

. scapula (S42)

527 Letsel van niet gespecificeerd intrathoracaal orgaan

529 Niet gespecificeerd letsel van thorax

oor (T16)
Iarynx (T17)
mond (Tl8)
neus (T17)
farynx (T17)
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LETSELS AAN BUIK, BEKKEN, LUMBALE WERVELKOLOM EN ON-
DERSTE DEEL VAN RUG (S39)
Exclusies: brandwonden en etsingen Cf28)

gevolgen van corpus alienum in:
. anus en rectum (Tl8)
. in vulva en vagina (T19)
. maag, dunne darm en colon (Tl8)
fractuur van wervelkolom NNO (T08)

letsel van:
. rug NNO (T09)
. ruggemerg NNO Cf09)
. romp NNO (T09)
insekrebeet of -steek, giftig (T63)

S39 Niet gespecificeerd letsel van buik, bekken en onderste deel van rug

LETSELS AAN SCHOUDER EN BOVENARM (S42-S49)
Exclusies: dubbelzijdig letsel van schouder en bovenann (T07)

brandwonden en etsingen (T28)

letsels van:
. arm, niveau niet gespecificeerd (T10)

. elleboog (S52-S59)
insektebeet of -steek, giftig (T63)

542 Fractuur van schouder en bovenarm

S49 Niet gespecificeerd letsel van schouder en bovenarm

LETSELS AAN ELLEBOOG EN ONDERARIVT (S52-Ss9)
Exclusies: dubbelzijdig letsel van elleboog en onderarm (T07)

brandwonden en etsingen (ï28)
letsel van:
. arm, niveau niet gespecificeerd (T10)

. pols en hand (569)
insektebeet of -steek, giftig (T63)

S52 Fractuur van elleboog en onderarm

Exclusie: fractuur ter hoogte van pols en hand (569)

S53 Luxatie en distorsie van gewrichten en ligarnenten van elleboog

S59 Niet gespecificeerd letsel van onderarm

LETSELS AAN POLS EN HAND (569)
Exclusies: dubbelzijdig letsel van pols en hand (T07)

brandwonden en etsingen (T28)

letsel van arm, niveau niet gespecificeerd (T10)

insektebeet of -steek, giftig (T63)

569 Niet gespecificeerd letsel van pols en hand
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LETSELS AAN rmup EN BOVENBEEN (S72.S79)
Exclusies: dubbelzijdig letsel van heup en bovenbeen (T07)

brandwonden en etsingen (T28)
letsels van been, niveau niet gespecificeerd (Tt2)
insektebeet of -steek, giftig (T63)

572 Femurfractuur

S79 Niet gespecificeerd letsel van heup en bovenbeen

LETSELS AAN KNrE EN ONDERBEEN (S82-S89)
Exclusies: dubbelzijdig letsel van knie en onderbeen (T07)

brandwonden en etsingen (T28)
letsel van:
. enkel en voet, behalve fractuur van enkel en malleolus (S93-S99)
. been, niveau niet gespecificeerd (T12)
insektebeet of -steek, giftig (T63)

S82 Fractuur van onderbeen, inclusief enkel

S89 Niet gespecificeerd letsel van onderbeen

LETSELS AAN ENKEL EN VOET (S93-S99)
Exclusies: dubbelzijdig letsel van enkel en voet (T07)

brandwonden en etsingen (T28)
fractuur van enkel en malleolus (S82)

letsel van been, niveau niet gespecifrceerd (Tl2)
insektebeet of -steek, giftig (T63)

S93 Luxatie en distorsie van gewrichten en ligamenten ter hoogte van enkel en voet

S99 Niet gespecificeerd letsel van enkel en voet

LETSELS VAN MIILTTPELE LTCHAAMSREGIO'S (T07)
Exclusies: brandwonden en etsingen (T28)

insektebeet of -steek, giftig (T63)
multipele letsels binnen één lichaamsregio - zie de S-codes
zonnebrand (-55)

T07 Niet gespecificeerde multipele letsels

LETSELS AAN IVIET GESPECIFICEERD DEEL VAN ROMP, EXTRE.
MITETT OF LICHAAMSREGIO (T08-T14)
Exclusies: brandwonden en etsingen (T28)

insektebeet of -steek, giftig (T63)
letsels van multipele lichaamsregio's (T07)

T08 Fractuur van wervelkolom, niveau niet gespecificeerd
Exclusie: multipele fracturen van wervelkolom, niveau niet gespecifrceerd (T07)
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T09 Overige letsels van wervelkolom en romp, niveau niet gespecificeerd

Exclusie: multipele letsels van romp (T07)

T10 Fractuur van bovenste extremiteit, niveau niet gespecificeerd

Exclusie: multipele fracturen van arm, niveau niet gespecificeerd (T07)

TLZ Fractuur van onderste extremiteit, niveau niet gespeciflrceerd

Exclusie: multipele fracturen van been, niveau niet gespecificeerd (T07)

Tl4 Dierebeet

GEVOLGEN VAN CORPUS ALMNT]M BINNENGEDRONGEN VIA NA.
TTLRLUKE LICHAAMSOPENING (T1s-T19)
Exclusies: corpus alienum:

. onopzettelijk achtergelaten in operatiewond (T81)

. in steekwond - zie open wond naar lichaamsregio

. achtergebleven, in weke delen (M79)

Tl5 Corpus alienum op uitwendige oog

Exclusies: corpus alienum in penetrerende verwonding van:

. orbita en oogbol (S09)

. achtergebleven (oud) (H05, H44)
achtergebleven corpus alienum in ooglid (H02)

T16 Corpus alienum in oor/gehoorgang

Tl7 Corpus alienum in luchtwegen

T18 Corpus alienum in spijsverteringskanaal
Exclusie: corpus alienum in farynx (T17)

T19 Corpus alienum in vulva en vagina

BRANDWOI\DEN EN ETSINGEN VAN TIITWENDIG LICHAAMS.
oPPERVLAK, GESPECIFTCEERD NAAR LOKALISATIE (T28)

T28 Esing van overige en niet gespecificeerde inwendige organen

BRAND\MONDEN VAN MT]LTIPELE EN NIET GESPECIFICEERDE LI.
CHAAMSREGTO'S (T30)

T30 Brandwond,lichaamsregionietgespecificeerd
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VERGIFTIGING DOOR GENEESMIDDELEN EN BIOLOGISCHB
STOFFEN
(T36-T50)
Exclusies: misbruik van stoffen die geen aftrankelijktreid veroorzaken (F55)

ongewenste gevolgen ['overgevoeligheid', 'reactie op', etc.J van op de juiste wijze toegediende,
juiste stof. Zulke gevallen dienen te worden geclassificeerd naar de aard van het ongewenste
gevolg, zoals:
. aspirinegastritis (K29)
. bloedziekten (D50-D76)
. eczeem:
. conract (L23-L25)
. door ingenomen stoffen (L27)
. nefropathie §14)
. niet gespecificeerd ongewenst gevolg van geneesmiddel (T88)
geneesmiddelafhankelijkheid, geneesmiddelenintoxicatie en verwante psychische
stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van psychoactieve stoffen (Ft0-F19)
reactie op geneesmiddelen en vergiftiging bij foetus en pasgeborene (P00-P96)
geneesmiddelintoxicatie (F10-F19)
Misbruik van middelen die geen aftrankelijkheid veroorzaken, zoals laxantia (F55)

T36 Vergiftigingdoorsystemischeantibiotica
Exclusies: cytostatischeantibiotica(f45)

lokaal aangewende antibiotica:
. keel, neus en oor (T49)
. oog (T49)
. NEC (T49)

T38 Vergiftiging door hormonen, hun synthetische substituten en antagonisten, niet elders
geclassificeerd
Exclusies: mineralocorticoidenenhunantagonisten(T50)

oxytocine-achtige hormonen (T48)
bijschildklierhormonen en derivaten (T50)

T39 Vergiftiging door niet-opioide analgetica, antipyretica en antirheumatica

T42 Vergiftiging door anti-epileptica, sederende hypnotica en antiparkinsonmiddelen
Exclusie: geneesmiddelafhankelijkàeid en verwante psychische stoornissen en

gedragsstoornissen door gebruik van psychoactieve stoffen (Fl0-F19)

T43 Vergiftiging door psychotrope geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd
Exclusies: eetlustremmers (T50)

barbituraten (T42)
benzodiazepinen (T42)
geneesmiddelafhankelijkheid en verwante psychische stoornissen en
gedragsstoornissen door gebruik van psychoactieve stoffen (Fl0-F19)
methaqualon (T42)
psychodysleptica [hallucinogenen] (T50)

T44 Vergiftiging door geneesmiddelen primair aangrijpend op autonoom zenuwstelsel

T45 Vergiftiging door primair systemische en hematologische middelen, niet elders geclassificeerd
Exclusie: neuroleptica op basis van fenothiazine (T43)

Fluor (T50)
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T46 Vergiftiging door middelen primair aangrijpend op hart en vaatstelsel

Exclusie: metaraminol (T50)

T47 Vergiftiging door stoffen primair aangrijpend op spijsverteringsstelsel

T48 Middelen met primaire werking op gladde spieren en skeletspieren en op ademhalingsstelsel

T49 Vergiftiging door lokale stoffen primah aangrijpend op huid en slijmvliezen en door middelen voor
oogheelkundig, keel-, neus- en oorheelkundig en tandheelkundig gebruik

T50 Vergifiging door geneesmiddelen en biologische stoffen, niet gespecificeerd

TOXISCIIE GEVOLGEN VAN STOFFEN VAN OVERWEGEND NIBT.
MEDTCTNALE HERKOMST (Ts1-T6s)
Exclusies: etsingen (T28)

gelokaliseerde toxische gevolgen, elders geclassificeerd (A00-R99)

longaandoeningen door uitwendige agentia !64-170)

T51 Toxisch gevolg van alcohol

T56 Toxisch gevolg van metalen

Exclusies: arseenenarseenverbindingen(T57)
mangaan en mangaanverbindingen (T57)

thallium (T60)

T57 Anorganische stof, niet gespecificeerd

T58 Toxisch gevolg van koolmonoxyde

T59 Gassen, dampen en rook, niet gespecificeerd

T60 Toxisch gevolg van pesticiden

T62 Toxisch gevolg van overige schadeldk stoffen, gebruikt als voedsel

Exclusies: allergische reactie op voedsel, zoals:

. anafylactische shock door ongewenste reactie op voedsel (T78.0)

. eczeem Q23, L24, L25, L27)

. gastro-enteritis (niet-infectieus) (K52)
bacteriële voedselvergiftigingen (A05)
toxische gevolg van voedsel gecontamineerd met stoffen zoals:

. aflatoxine en overige mycotoxinen (T65)

. cyaniden (T65)

. watentofcyanide(T57)

. kwik (T56)

T63 lnsektebeet of -steek, giftig

T65 Toxisch gevolg van niet gespecificeerde stof
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OVERIGB EN NIET GESPECIFICEERDE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE
ooRzaKEN (T67-T78)

T67 Gevolgen van warmte en licht
Exclusies: brandwonden (T30)

aandoeningen van huid en subcutis verband houdend met straling (L55-L59)
aandoeningen van zwee&lieren door warmte &74-L75)
erythema caloricum (L59)
maligne hyperthermie door anesthesie (T88)
zonnebrand (L55)

T68 Hypothermie
Exclusies: hypothermie (van):

. na anesthesie (T88)

. pasgeborene (P80)

. niet verband houdend met lage omgevingstemperatuur (R68)

T7l Asfyxie
Exclusies: anoxie door grote hoogte (T78)

asfoxie door:
. koolmonoxyde(CO)(T58)
. aspiratie van voedsel of corpus alienum «T17)
. overige gÍssen, dampen en rook (T59)
'respiratory distress syndrome' bij:
. volwassene (J80)

. pasgeborene (P22)

T74 Mishandelingssyndromen

T75 Gevolgen van overige uitwendige oorzaken
Exclusies: brandwonden (elektrisch) (T30)

ongewenste gevolgen NEC (I78)

T78 Ongewenste gevolgen, niet elders geclassificeerd
Exclusie: complicaties van chirurgische en medische behandeling NEC (T80-T88)

COMPLICATIES VAN CIIIRURGISCIIE EN MEDISCIIB BEHANDELING,
NrET ELDERS GECLASSTFTCEERD (T80-T88)
Exclusies: ongewenste gevolgen van geneesmiddelen (A00-R99, T78)

elk contact met medische zorg voor postoperatieve toestanden
waarbij geen complicaties aanwezig zijn, zoals:
. kunstnatige lichaamsopening (293)
. sluiten van uitwendige stoma (243)
. aanmeten en bdstellen van uitwendige prothese (244)
etsingen door lokale applicaties en bestraling (T28)
vergiftiging door en toxische gevolgen van geneesmiddelen en chemische stoffen (T36-T65)
gespecificeerde complicaties elders geclassificeerd, zoals:
. postoperatief blinde-lissyndroom (K91)
. liquorlekkage na ruggemergpunctie (G97)
. slecht functionerende colostoma (K91)
. stoornissen van vocht- en electrolytenbalans (E86, E87)
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T80 Complicaties na infusie, transfusie en therapeutische injectie
Exclusie: afstoting van beenmergtransplantaat (T86)

T81 Complicaties van medische verrichtingen, niet elders geclassificeerd

Exclusies: ongewenst gevolg van geneesmiddel NNO (T88)
complicatie na:

. immunisatie (T88)

. infusie, transfusie en therapeutische injectie (T80)
gespecificeerde complicaties elders geclassificeerd, zoals:
. complicaties van prothesen, implantaten en transplantaten (T82-T85)
. eczeemdoor geneesmiddelen (L23, L24, L25, L27)
. vergiftiging door en toxische gevolgen van geneesmiddelen en chemische

stoffen (T36-T65)

T83 Complicaties van urogenitale prothesen, implantaten en transplantaten
Exclusie: mislukken van transplantatie en afstoten van getransplanteerde organen en weefsels

(r86)

T85 Complicaties van overige inwendige prothesen, implantaten en transplantaten

Exclusie: mislukken van transplantatie en afstoten van getransplanteerde organen en weefsels
(T86)

T86 Mislukken van transplantatie en afstoten van getransplanteerde organen en weefsels

T88 Overige complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geclassificeerd

Exclusies: onopzettelijke punctie of laceratie tijdens verrichting (T8l)
complicaties na:

. infusie, transfusie en therapeutische injectie (T80)

. verrichting NEC (T81)
gespecificeerde complicaties elders geclassificeerd, zoals:

. complicaties van:

. hulpmiddellen, implantaten en transplantaten (T82-T85)

. eczeem door geneesmiddelen (L23, L24, L25, L27)

. vergiftiging door en toxische gevolgen van geneesmiddelen en

chemische stoffen (T36T65)

LATE GEVOLGEN VAN LETSELS, VAN VERGIFTIGING EN VAN
ANDERE GEVOLGEN VAN ITITWENDIGE OORZAKEN (T90-T98)

T90 Late gevolgen van letsel van hoofd

T9l Late gevolgen van letsel van hals en romp

T92 Late gevolgen van fractuur van ann

T93 Late gevolgen van fractuur van onderste extremiteit

T95 Late gevolgen van overige gespecificeerde brandwond, etsing en bevriezing

T98 Late gevolgen van overige en niet gespecificeerde gevolgen van uitwendige
oorzaken
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HOOFDSTUK )X
rrrT\ilENDTGE OORZAKEN VAN ZTEKTE EN STERFTE (V01-y98)

WIELRUDER GEWOND BU VERVOERSONGEVAL (V11-V19)

VOl Voetganger gewond bij botsing met rijwiel

Y02 Voetganger gewond bij botsing met twee- of drie-wielig motorvoertuig

V03 Voetganger gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen

V04 Voetganger gewond bij botsing met vrachtwagen of bus

V06 Voetganger gewond bij botsing met overig niet-gemotoriseerd voertuig

V09 Voetganger gewond bij niet gespecificeerd vervoersongeval

WTELRUDER GEWOND BU VERVOERSONGEVAL (V11-V19)

Vll Wielrijder gewond bij botsing met ander rijwiel

Yl2 V/ielrijder gewond bij botsing met twee- of drie-wielig motorvoertuig

Vl3 Wielrijder gewond bij bosing met auto of (open) bestelwagen

V14 Wielrijder gewond bij bosing met wachtwagen of bus

V15 Wielrijder gewond bij botsing met tein of spoorwegvoertuig

Vl6 Wielrijder gewond bij botsing met tram

Yl7 \Mielrijder gewond bij botsing met vast of stilstaand object

Vl8 Wielrijder gewond bij vervoersongeval zonder botsing

Vl9 lWielrijder [elke] gewond bij niet gespecificeerd verkeersongeval

INZITTENDE VAN AUTO GETryOND BU VERVOERSONGEVAL
(Y42-Y4e)

Y42 Inzittende van auto gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig

V43 Inzittende van auto gewond bij botsing met auto of (open) bestelwagen

Y44 Inzittende van auto gewond bij botsing met wachtwagen of bus

V45 Inzittende van auto gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig

Y46 Inzittende van auto gewond bij botsing met overig niet-gemotoriseerd voertuig

Y47 Inzittende van auto gewond bij botsing met vast of stilstaand object
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V48 Inzittende van auto gewond bij vervoersongeval zonder botsing

Y49 Inzittende van auto [elke] gewond bij niet gespecificeerd verkeersongeval

rNzrTTEr\DE VAN BUS GEWOND BU VERVOERSONGEVAL (V72-V78)

Y72 Inzittende van bus gewond bij botsing met twee- of driewielig motorvoertuig

Y73 Inzittende van bus gewond bd botsing met auto of (open) bestelwagen

Y74 Inzittende van bus gewond bij botsing met wachtwagen of bus

Y75 Inzittende van bus gewond bij botsing met trein of spoorwegvoertuig

V76 Inzittende van bus gewond bij botsing met overig niet-gemotoriseerd voertuig

Y77 Inzittende van bus gewond bij botsing met vast of stilstaand object

V78 Inzittende van bus gewond bij vervoersongeval zonder botsing

ovERrGE VERVOERSONGEVALLEN TE LAND (V80-V84)

V80 Berijder van dier of inzittende van door dier getrokken voortuig gewond bij vervoersongeval

V81 Inzittende van trein of spoorwegvoertuig gewond bij vervoersongeval

V82 Inzittende van tram gewond bij vervoersongeval

V84 Inzittende van speciaal voertuig voornamelijk in gebruik in boerenbedrijf gewond bij
vervoersongeval
Exclusie: voertuig stilstaand in gebruik of in onderhoud (W3l)

VERVOERSONGEVALLEN TE WATER (V90.V93)

V90 Ongeval met vaartuig leidend tot verdrinking en onderdompeling
Exclusie: verdrinking of onderdompeling samenhangend met veryoer over water zonder

ongeval met vaartuig (V92)

V9l Ongeval met vaartuig leidend tot overig letsel
Exclusie: brandwonden door plaatselijk vuur of explosie aan boord van schip (V93)

V92 Verdrinking of onderdompeling samenhangend met vervoer over water zonder ongeval met
vaartuig
Exclusie: verdrinking of onderdompeling van zwerrmer of duiker die wijwillig springt van

boot die niet betrokken is bij ongeval (Ífr/69, W73)

V93 Ongeval aan boord zonder ongeval met vaartuig, niet leidend tot verdrinking en onderdompeling

y99 Niet gespecificeerd vervoersongeval
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OYERIGE TIIT\ryENDIGE OORZAKEN VAN LETSEL DOOR ONGE.
VALLEN (W02-W19)
(w02-x49)
Exclusies: geweldpleging (Y09)

val (in)(van):
. dier (V80)
. brandend gebouw (X00)
. vttur (X00-X03, X08-X09)
. water (met verdrinking of onderdompeling) (ril/65-\V74)
. machine (in bedrijfl ff31)
. vervoermiddel (V01-V99)

W02 Val waarbij schaatsen, ski's, rolschaatsen of skateboards betrokken zijn

W09 Val waarbij speeltuinuitrusting betokken is

\V10 Val op en van trappen en treden

Wll Val op en van ladder

W13 Val van, uit of door gebouw of bouwwerk
Exclusies: instorten van gebouw of bouwwerk (W20)

val of sprong van brandend gebouw (X00)

W14 Val uit boom

Wl6 Duiken of springen in water leidend tot letsel anders dan door verdrinking of onderdompeling
Exclusie: onopzettelijkeverdrinkingenonderdompeling(ÍW65-W74)

V/19 Niet gespecificeerde val

BLOOTSTELLING AAN MECHANISCIIE KRACHTEN, I\IIET DOOR LE.
YENDE WEZENS (W20-W49)
Exclusies: geweldpleging (X9l-Y09)

contact of botsing met dieren of personen (W64)
opzettelijk achzelf. schade toebrengen (X60-X69)

V/20 Getroffen door geworpen, geslingerd of vallend voorwerp
Exclusies: instoÍen van brandend gebouw (X00)

vallend voorwerp bij:
. natuunamp (X39)
. ongeval met machines (m/31)

. vervoersongeval (V0l-V99)
voonverp in beweging gebracht door:
. explosie (W39)
. Yuurwapen ('W49)

sportuitrusting (W2l)

WZI In aanraking komen met of getroffen worden door sportuitrusting

'W25 Contact met scherp glas

Exclusies: val waarbij glas betrokken is (W02-W16)
rondvliegend glas door explosie of afgaan van vuurwapen (W49)
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W26 Contact met mes, zwaard of dolk

W27 Contactmetniet-aangedrevenhandgereedschap

ïV49 Contact met overige aangedreven handgereedschappen en huishoudelijke apparaten
Exclusie: blootstelling aan elektrische stroom (W86)

V/31 Contact met overige en niet gespecificeerde machines
Exclusies: blootstelling aan elektrische stroom (W86.-)

contact met landbouwmachine, onderweg op eigen kracht of getrokken door
voertuig (V01-V99)

V/39 Afgaan van vuurwerk

W44 Corpus alienum binnendringend in of via oog of natuurlijke lichaamsopening
Exclusies: etsende vloeistof (X49)

inhalatie of ingestie van corpus alienum met obstructie van luchtwegen (1V78-V/80)

W45 Corpus alienum of voorwerp binnendringend via huid
Exclusies: contact met:

. mes, zwaard of dolk (W26)

. scherp glas (W25)

. handgereedschap (al dan niet aangedreven) (W27)
getroffen door voorwerpen (W20-W2l)

W49 Blootstelling aan overige en niet gespecificeerde mechanische krachten, niet door levende wezens

Inclusie: Contact met overige aangedreven handgereedschappen en huishoudelijke apparaten

Exclusie: blootstelling aan elektrische stroom (W86)

BLOOTSTELLING AAN MECHAMSCHE KRACIITEN, DOOR LEYENDE
wEzENS (\il54- W64)
Exclusies: beten, giftig (){23-){26)

steken (giftig) (X23-X26)

W54 Gebeten of aangevallen door hond

W64 Blootstelling aan overige en niet gespecificeerde levende mechanische krachten

oNoPZETTELUKE YERDRTNKING EN ONDERDOMPELING (W65-rV74)
Exclusies: verdrinking en onderdompeling door:

. natuurramp (X39)

. vervoersongevallen (V01-V99)

. ongeval bij vervoer over water (V90, V92)

V/65 Verdrinking en onderdompeling in badkuip tijdens baden

W66 Verdrinking en onderdompeling na val in badkuip

W67 Verdrinking en onderdompeling tijdens baden in zwembad

S/68 Verdrinking en onderdompeling na val in zwembad

W69 Verdrinking en onderdompeling tijdens baden in buitenwater
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V/70 Verdrinking en onderdompeling volgend op val in buitenwater

W73 Overige gespecificeerde verdrinkingenonderdompeling

W74 Niet gespecificeerde verdrinking en onderdompeling

OVERIGE ONOPZETTELUKE BELEMMERINGEN VAN ADEMHALING
(w7s-w84)

'W75 Onopzettelijke verstikking en wurging in bed

V/78 Inhalatie van maaginhoud
Exclusies: letsel, behalve asfyxie of obsructie van luchtwegen,

veroorzaakt door braaksel (1V44)

obstructie van oesofagus door braaksel zonder vermelding van
asfyxie of obstructie van luchtwegen (V/44)

W79 Inhalatie en ingestie van voedsel leidend tot obstructie van luchtwegen
Exclusies: inhalatie van braaksel (W78)

letsel, behalve asfyxie of obstuctie van luchtwegen, veroorzaakt door voedsel

0ry44)
obstructie van oesofagus door voedsel zonder vermelding van asfyxie of obstructie
van luchtwegen (W44)

W80 Inhalatie en ingestie van overige voorwerpen leidend tot obstructie van luchtwegen
Exclusies: inhalatie van braaksel of voedsel (W78-ÍW79)

letsel, behalve asffxie of obstructie van luchtwegen, veroorzaakt
door corpus alienum (W44)
obstructie van oesofagus door corpus alienum zonder vermelding van
asfyxie of obstructie van luchtwegen (W44)

lV83 Overige gespecificeerde belemmeringenvan ademhaling

W84 Niet gespecificeerde belemmering van ademhaling

BLOOTSTELLING AAN ELEKTRISCIM STROOM EN STRALING EN
AAN EXTREMB TEMPERATWR EN DRUK VAN OMGEVINGSLUCHT
(w86-We9)
Exclusies: blootsteltng aan:

. natuurlijke:

. koude (X31)

. hitte (X30)

. straling NNO (X39)

. zonlicht (X32)
slachtoffer van bliksem (X33)

V/86 Blootstelling aan overige gespecificeerde elektrische stroom

W87 Blootstelling aan niet gespecificeerde elektrische stroom

W99 Blootstelling aan overige en niet gespecificeerde kunstnatige omgevingsfactoren
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BLOOTSTELLING AAN ROOK, Vt]UR EN WAMMEN (X00.X09)
Exclusies: brandstichting (X97)

brand als gevolg van explosie (V/49)
vervoersongevallen (V01 -V99)

X00 Blootstelling aan niet-gereguleerd vuur in gebouw of bouwwerk

X01 Blootstelling aan niet-gereguleerd wur, niet in gebouw of bouwwerk

X03 Blootstelling aan gereguleerd vuur, niet in gebouw of bouwwerk

X05 Blootstelling aan in brand vliegen of smelten van nachtkleding

X08 Blootstelling aan overige gespecificeerde rook, vuur en vlammen

X09 BlooStelling aan niet gespecificeerde rook, vuur en vlammen

CoNTACT MET I{ITTE EN HETE ST]BSTANTIES (X10-X19)
Exclusies: blootstelling aan:

. extreme natuurlijke hitte (X30)

. vuur en vlammen (X00-X09)

XlO Contact met hete dranken, voedsel, vetten en spijsolie

Xl l Contact met heet kraanwater

XlZ Contact met overige hete vloeistoffen
Exclusie: hete (vloeibare) metalen (X19)

X13 Contact met stoom en hete dampen

Xl4 Contact met hete lucht en gassen

Xl5 Contact met hete huishoudeldke apparaten
Exclusie: verwarmingstoestellen (X16)

Xl6 Contact met hete verwarmingstoestellen, radiatoren en leidingen

X19 Contact met overige en niet gespecificeerde hitte en hete substanties

Exclusie: voorwerpen die normaal niet heet zijn, b.v. voorwerp verhit door brand in huis
(x00-x09)

CoNTACT MET GIFTIGE DTEREN EN PLANTEN (X23-X26)
Exclusie: ingestie van giftige dieren of planten (X49)

){23 Contact met horzels, wespen en bijen

){24 Contact met duizendpoten en giftige miljoenpoten (tropisch)

){26 Contact met giftig zeedier en -plant
Exclusie: niet-giftige zeedieren CW64)
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BLOOTSTELLTNG AAr§ NATWRKRACHTEN (X30_X39)

X30 Blootstelling aan extreme natuurlijke hitte
Exclusie: extreme hitte van kunstrnatige oorsprong (V/99)

X31 Blootstelling aan extreme natuurlijke koude
Exclusies: koude van kunsfinatige oorsprong (W99)

contact met of inhalatie van:
. koolzuursneeuw (W99)
. vloeibaar gas (W99)

)(32 Blootstelling aan zonlicht

X33 Slachtoffer van bliksem
Exclusies: vuur veroorzaakt door bliksem (X00-X09)

letsel door vallende boom of ander voorwerp, veroorzaakt door
bliksem (W20)

X39 Blootstelling aan overige en niet gespecificeerde natuurkrachten

ONOPZETTELUKE VERGIFTIGING DOOR EN BLOOTSTELLING AAN
SCHADELUKE SUBSTANTTES (X40-X49)
Exclusies: toediening met de bedoeling zelfrnoord of moord te plegen, of om schade

toe te brengen of in andere omstandigheden classificeerbaar onder X60-X69, X91, Y10-Yl9
juist geneesmiddel op de juiste wijze toegediend in therapeutische of profylactische
dosering als de oorzaak van elk ongewenst gevolg (Y40-Y59)

X40 Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan niet-opioide analgetica, antipyretica en
antirheumatica

){4l Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan anti-epileptica, sederende hypnotica,
antiparkinsonmiddelen en psychotrope geneesmiddelen, niet elders geclassificeerd

)K42 Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan 'drugs' en psychodysleptica [hallucinogenen],
niet elders geclassificeerd

X45 Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan alcohol

X47 Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige gassen en dampen
Exclusie: metarlgzssen en -dampen (X49)

X48 Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan pesticiden
Exclusie: plantenvoedsel en kunstnest (X49)

X49 Onopzettelijke vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet gespecificeerde chemicaliën en
schadelijke stoffen
Exclusie: contact met giftige dieren en planten (X23-X26)
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oPZETTELUK ZTCH.ZF"LF SCrrÀDE TOEBRENGEN (X60-X69)

X60 Opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan niet-opioide analgetica,
antipyretica en antirheumatica

X61 Opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan anti-epileptica,
sederende-hypnotica, antiparkinsonmiddelen en psychotrope geneesmiddelen, niet elders
geclassificeerd

){.62 Opzettelijke auto-intoxicatie door en opzettelijke blootstelling aan 'drugs' en psychodysleptica
[hallucinogenen], niet elders geclassificeerd

X65 Opzettelijkeauto-intoxicatiedooralcohol

X66 Opzettelijke auto-intoxicatie door organische oplosmiddelen en gehalogeneerde koolwaterstoffen en
dampen ervan

X69 Opzettelijke auto-intoxicatie door en blootstelling aan overige en niet gespecificeerde chemicaliën
en schadelijke stoffen

GEWELDPLEGTNG (X91-Y09)

X91 Geweldpleging door ophanging, wurging en verstikking

X97 Geweldpleging door rook, vuur en vlammen

X98 Geweldpleging door stoom, hete dampen en hete voorwerpen

Y00 Geweldpleging door stomp voorwerp

Y04 Geweldpleging door lichaamskracht
Exclusies: geweldpleging door:

. wurging (X91)

. onderdompeling (Y09)

. gebruik van wapen (Y09)
seksuele mishandeling door lichamelijk geweld (Y05)
seksueleel misbruik (Y07)

Y05 Seksuele mishandeling door licharnelijk geweld

Y06 Verwaarlozing en verlating

Y07 Overige mishandelingssyndromen
Exclusies: verwaarlozing en verlating (Y06)

seksuele mishandeling door lichamelijk geweld (Y05)

Y09 Geweldpleging door niet gespecificeerde middelen
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Y15 Vergiftiging door en blootstelling aan alcohol - opzet niet bepaald

Yl9 Vergiftiging door en blootstelling aan overige en niet gespecificeerde chemicaliën en schadelijke
stoffen - 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

Y29 Contact met stomp voorwerp - opzet niet bepaald

GENEESMIDDELEN EN BIOLOGISCTIE STOFFEN LEIDEI§D TOT ONGE.
WENSTE GEVOLGEN BU TIrERÀPEUTISCH GEBRTTTK (y40-y59)
Exclusie: ongevallen door wijze van toediening van geneesmiddelen en biologische stoffen bij medische en

chirurgische verrichtingen (Y69)

Y40 Systemische antibiotica
Exclusies: antibiotica,lokaalaangewend(Y56)

antineoplastische antibiotica (Y43)

Y42 Hormonen en hun synthetische substituten en antagonisten, niet elders geclassificeerd
Exclusies: mineralocorticoidenenhunantagonisten(Y54)

oxytocine-achtige hormonen (Y55)
bijschildklierhorÍnonen en derivaten (Y54)

Y43 Primair systemische middelen
Exclusie: vitaminen NEC (Y57)

Y44 Middelen primair aangrijpend op bloedbestanddelen

Y45 Analgetica, antipyretica en anti-inflammatoire geneesmiddelen

Y46 Anti-epilepticaenantiparkinsonmiddelen
Exclusies: acetazolamide (Y5a)

barbituraten NEC (Y47)
benzodiazepinen (Y47)
paraldehyde (Y47)

Y47 Sedativa, hypnotica en anxiolytica

Y49 Psychotropegeneesmiddelen,nieteldersgeclassificeerd
Exclusies: eetlustremmers [anorexantia] (Y57)

barbituraten NEC (Y47)
benzodiazepinen (Y47)
coffeïne (Y57)
cocarne (Y57)
methaqualon (Y47)

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
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Y57 Geneesmiddel of medicament, niet gespecificeerd

Y58 Bacteriële vaccins

Y59 Overige en niet gespecificeerde vaccins en biologische stoffen

ONGELT]KKEN MET PAÏIËNTEN TI.JDENS GENEES. EN
HEELKT]NDIGE BEIIANDELING (Y69)

Y69 Niet gespecificeerd ongeluk tijdens genees- en heelkundige behandeling

LATE GEVOLGEN VAN UITWENDIGB OORZAKEN VAN ZIEKTE EN
STERFTB (Y8s-Y88)

Y85 Late gevolgen van vervoersongevallen

Y86 Late gevolgen van overige ongevallen

Y87 Late gevolgen van opzettelijk àctlaelf schade toebrengen, geweldpleging en gebeurtenissen van
niet bepaalde opzet

Y88 Late gevolgen met genees- en heelkundige behandeling als uitwendige oorzaak

AANVIJLLENDE FACTOREN SAMENHANGEND MET OORZAKEN VAN
ZIEKTE EN STERFTE, ELDERS GECLASSIFICEERD (Y90.Y98)

Y90 Bewijs van betrokkenheid van alcohol, vastgesteld door bepaling van alcoholgehalte van bloed

Y9l Bewds van betrokkenheid van alcohol, vastgesteld door mate van intoxicatie
Exclusie: bewijs van betrokkenheid van alcohol vastgesteld door bepaling van alcoholgehalte

van bloed (Y90)

Y95 Door verblijf in ziekenhuis veroorzaakte aandoening

Y97 Metmilieuverontreinigingsamenhangendeaandoening

Y98 Met levenswijze samenhangende aandoening
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HOOFDSTUK )§il
FACTOREN DIB DE GEZONDIIEIDSTOESTAI\D BEÏI\IVLOEDEN EN
CoNTACTEN MET GEZONDHETDSZORG (ZO0-299)

PERSONEN DIE VOOR ONDERZOEK IN CONTACT KOMEN MET
GEZONDTTEIDSZORG (200- 213)

200 Algemeen onderzoek van personen zonder klachten ofzonder vermelding van diagnose
Exclusies: onderzoekvooradministratievedoeleinden(202)

specifieke screeningsonderzoeken (21 I -Zl3)

Z0l Speciaal onderzoek, niet gespecificeerd
Exclusies: onderzoek:

. voor administratieve doeleinden (202)

. in verband met verdenliing op niet bewezen aandoeningen (203)
specifieke screeningsonderzoeken (Zl l -Zl3)

Z;02 Onderzoek en contact voor administratieve doeleinden

Z;03 Medische observatie en evaluatie in verband met verdenking op ziekten en aandoeningen
Exclusie: persoon met angst voor kwaal, bij wie geen diagnose is gesteld (271)

ZO4 Onderzoek en observatie om niet gespecificeerde reden

Z;08 Vervolgonderzoek na behandeling voor maligne neoplasma
Exclusie: medische nabehandelingenreconvalescentie (7A2-251,Z;54)

Z;09 Vervolgonderzoek na behandeling voor andere aandoeningen dan maligne neoplasmata
Exclusies: medischenabehandelingenreconvalescentie (7A2-7Sl)

medische controle na behandeling voor maligne neoplasma (208)
controle van:
. anticoncepne (Z3O)

. prothese en andere medische hulpmiddelen (7A+7A6)

ZIA Regulier preventief gezondheidsonderzoek van omschreven bevolkingsgroep
Exclusie: medische onderzoek voor administratieve doeleinden (202)

Zll Specifiek screeningsonderzoek op infectieziekten en parasitaire aandoeningen

Zl2 Specifiekscreeningsonderzoekopneoplasmata

273 Specifiekscreeningsonderzoek,nietgespecificeerd

PERS ONEN ME T POTENTTË LE GBZONDIIEIDS RISIC O' S YERBAND
HOUDEND MET OVERDRAAGBARE ZIEKTEN (220-229)

220 Contact met en blootstelling aan overdraagbare ziekten
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ZZI Status van asymptomatische infectie met Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV]
Exclusies: contact met of blootstelling aan Humaan Immunodeficiëntievirus tHfvl (220)

ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] (820-824)
in laboratorium aangetoonde aanwezigheid van Humaan lmmunodeficiëntievirus

tHrvl G7s)

222 Drager van infectieziekte

223 Behoefte aan immunisatie tegen enkelvoudige bacteriële ziekten
Exclusies: immunisatie tegen combinaties van ziekten (227)

immunisatie niet uitgevoed (228)

224 Behoefte aan immunisatie tegen bepaalde enkelvoudige virusziekten
Exclusies: immunisatie tegen combinaties van ziekten (7)7)

immunisatie niet uitgevoerd (228)

225 Behoefte aan immunisatie tegen overige enkelvoudige virusziekten
Exclusies: immunisatie tegen combinaties van ziekten (227)

immunisatie niet uitgevoerd (228)

226 Behoefte aan immunisatie tegen niet gespecificeerde infectieziekte
Exclusies: immunisatie tegen combinaties van aektpn (227)

immunisatie niet uitgevoerd @28)

227 Behoefte aan immunisatie tegen combinaties van infectieziekten
Exclusie: immunisatie niet uitgevoerd (228)

228 Immunisatie niet uitgevoerd

229 Profylactischemaatregel,nietgespecificeerd
Exclusies: desensibiliserenvoorallergenen(251)

preventieve chirurgie (240)

PERSONEN DIB IN CONTACT KOMEN MET GEZONDTIEIDSZORG
WEGENS OMSTANDIGIIEDEN YERBAND TIOI'DEND MET DE VOORT.
PLANTTNG (230-238)

Z3O Hulpverlening in verband met anticonceptie

231 Hulpverlening in verband met voortplanting

PERSONEN DIE IN CONTACT KOMEN MET GEZONDTIEIDSZORG
VOOR SPECIFIEKE VERRICHTINGEN EN ANDERE SPECIFIEKE ZORG
(240-zs4)
Exclusie: follow-up-onderzoek als medische controle na behandeling (208-7-@)

ZAO Preventieve chirurgie

ZAI Verrichtingen voor andere doeleinden dan herstel van gezondheidstoestand
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242 Nabehandeling met plastische chirurgie
Exclusie: plastische chirurgie:

. voor kosmetisch niet acceptabel uiterlijk (241)

7A3 Zorg voor kunstmatige lichaamsopeningen [stomata]
Exclusies: aanwezigheid van kunstrnatige lichaamsopening, zonder behoefte aan behandeling

(ze3)
complicaties van uitwendig stoma (J95, K9l, N99)
aanmeten en bijstellen van protlese en andere hulpmiddelen (ZA4-ZA6)

244 Aanmeten en bijstellen van uitwendige prothese
Exclusie; aanwezigheid van prothese (297)

7A5 Bijstellen van en begeleiden bij geimplanteerd hulpmiddel
Exclusie: aanwezigheid van prothese en andere hulpmiddelen (295-297)

7A6 Aanmeten en bijstellen van niet gespecificeerd hulpmiddel
Exclusie: aanwezigheid van prothese en andere hulpmiddelen (295-297)

7A7 Orthopedischenabehandeling,nietgespecificeerd
Exclusies: zorg met gebruikmaking van revalidatiebehandeling (250)

complicatie van inwendige orthopedische hulpmiddelen, implantaten en
transplantaten (T84)
follow-up-onderzoek na behandeling van fractuur (209)

748 Chirurgischenabehandeling,nietgespecificeerd
Exclusies: zorgvoorkunstmatige lichaamsopeningen (Vt3)

aanmeten en bijstellen van prothese en andere hulpmiddelen (7A4-Z46)
follow-up-onderzoek na:

. chirurgie (209)

. behandeling van fractuur (209)
orthopedische nabehandel ing (7A7 )

ZA9 Zorgbij dialyse
Exclusie: aftrankelijkheidvanhemodialyse(299)

bijstellen van en begeleiden bij peritoneaal dialyse catheteÍ (ZA5)

Z50 Zorg met gebruikmaking van revalidatiebehandeling

ZsL Medische zorg, niet gespecificeerd
Exclusie: follow-up-onderzoeknabehandeling(m8-Z;09)

252 Orgaan- en weefseldonoren
Exclusie: onderzoek van potentiële donor (200)

253 Personen die in contact komen met gezondheidszorg voor specifieke verrichtingen die niet werden
uitgevoerd
Exclusie: immunisatie niet uitgevoerd (228)

254 Reconvalescentie
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PERSONEN MET POTENTIëLE GEZONDHEIDSRISICO'S VERBAI\D
HOT]DEND MET SOCIO.ECONOMISCIIE EN PSYCHOSOCIALE
oMSTANDTGHEDEN (Zs1 -Z6s)

255 Problemen verband houdend met onderwijs en alfabetisme
Exclusie: stoornissenvanpsychischeontwikkeling(F80-F89)

256 Problemen verband houdend met werk en werkloosheid

258 Problemen verband houdend met fysieke omgeving

259 Problemen verband houdend met huisvesting en economische omstandigheden
Exclusie: inadequate drinkwatervoorziening (258)

2:60 Problemen verband houdend met sociale omgeving

26l Problemen verband houdend met negatieve levenservaringen in kindertijd
Exclusie: mishandelingssyndromen (T74)

262 Probleem verband houdend met opvoeding, niet gespecificeerd

Exclusie: mishandelingssyndromen (fi4)

263 Probleem verband houdend met naaste kring van verwanten, niet gespecificeerd
Exclusies: mishandelingssyndromen (T74)

problemen verband houdend met:
. negatieve levenservaringen in kindertijd (261)
. opvoedine Q62)

264 Problemen verband houdend met bepaalde psychosociale omstandigheden

265 Probleem verband houdend met niet gespecificeerde psychosociale omstandigheden

PERSONEN DIE IN CONÏACT KOMEN MET GEZONDHEIDSZORG
WEGENS OVERTGE OMSTANDIGITEDEN (270-276)

270 Voorlichting en advies verband houdend met seksuele attitude, gedrag en oriëntatie
Exclusie: voorlichting en advies verband houdend met anticonceptie en voortplanting

(230-z3t)

271 Voorlichting en advies, niet gespecificeerd

Exclusies: voorlichting en advies verband houdend met anticonceptie en voortplanting
(230-z3t)
sexuele voorlichting en advies (270)

272 Problemen verband houdend met levensstijl
Exclusies: problemen verband houdend met:

. moeite om leven in te richten (273)

. socio-economische en psychosociale omstandigheden (255-7Í5)

273 Problemen verband houdend met moeite om leven in te richten
Exclusie: problemen verband houdend met socio-economische en psychosociale

omstandi ghe den (7-5 5 -2;6 5)
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274 Problemen verband houdend met aftrankelijkheid van zorgverlener
Exclusie: aftankelijkheid van apparatuur of hulpmiddelen NEC (299)

275 hoblemen verband houdend met medische voorzieningen en andere vonnen van gezondheidszorg

276 Persoon die in contact komt met gezondheidszorg in niet gespecificeerde omstandigheden

PERSONEN MET POTENTTË,LE GEZONDIIEIDSRISICO'S YERBAND
HOT]DEND MET FAMILIE.ANAMNESE EN PERSOONLUKE ANAMNESE
EN BEPAALDE OMSTAIYDIGIIEDEN DTE DE GEZOI\DIIEIDSTOESTAND
BEÏNVLOEDEN (ZS0-299)
Exclusies: medische nabehandeling en reconvalescentie (7A2-Z5l)

foll ow-up- onderz oek (7-08 -209)
familie-anamnese of persoonlijke anamnese is reden voor specifieke screening of overig
onderzoek (ZWZ|3)

280 Familie-anamnese met maligne neoplasma

Z8l Familie-anamnese met psychische stoornissen en gedragsstoornissen

282 Familie-anamnese met bepaalde beperkingen en chronische ziekten die tot beperkingen leiden

Z,83 Familie-anamnesemetoverigespecifiekeaandoeningen
Exclusie: contact met of blootstelling aan overdraagbare ziekte in de familie (220)

Z,84 Familie-anamnesemetoverigeaandoeningen

2,86 Persoonlijke anarnnese met andere ziekten dan maligne neoplasmata
Exclusie: medischenabehandelingenreconvalescentie(7A2-Z5l)

287 Persoonlijke anamnese met overige ziekten en aandoeningen
Exclusie: medischenabehandelingenreconvalescentie(7A2-Z5l)

Z,88 Persoonlijke anamnese met allergie voor geneesmiddelen en biologische stoffen

289 Verworven afwezigheid van extremiteit
Exclusies: venvorven misvormingen vanextremiteiten (M2GM21)

congenitaal ontbreken van extremiteiten (Q71-Q73)

290 Verworven afwezigheid van organen, niet elders geclassificeerd
Exclusies: postoperatieve afwezigheid van:

. endocriene klieren @89)

. milt (D73)

Z9l Persoonlijke analnnese met risicofactoren, niet elders geclassificeerd
Exclusies: bloostelling aan verontreiniging en overige problemen verband houdend met

fysieke omgeving (258)
persoonlijke anamnese met misbruik van psychoactieve stoffen (286)

292 Persoonlijke anarnnese met medische behandeling

293 Aanwezigheidvankunstrnatigelichaamsopening
Exclusies: kunsrnatige lichaarnsopeningen die zorg of begeleiding vereisen (243)

complicaties van uitwendig stoma (J95, K91, N99)
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294 Aanwezigheid van orgaan- en weefselransplantaat
Exclusies: aanwezigheid van:

. vasculaire transplantaten (295)

. xenogene hartklep (295)

295 Aanwezigheid van cardiale en vasculaire implantaten en transplantaten
Exclusie: complicaties van cardiale en vasculaire hulpmiddelen, implantaten en

transplantaten (T82)

296 Aanwezigheid van functioneel implantaat, niet gespecificeerd

Exclusies: complicaties van inwendige prothesen, implantaten en transplantaten (T82-T85)
aanmeten en bijstellen van prothese en andere hulpmiddelen (7A4-7A6)

297 Aanwezigheid van overige hulpmiddelen
Exclusies: complicaties van inwendige prothesen, implantaten en transplantaten (T82-T85)

aanmeten en bijstellen van prosthese en andere hulpmiddelen (7A+7A6)
aanwezigheid van hulpmiddel voor drainage van cerebrospinale vloeistof (298)

298 Overige status na operatie
Exclusie: medischenabehandelingenreconvalescentie (7A2-251)

299 Aftrankelijkheid van niet gespecificeerde hulpapparatuur en hulpmiddel
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Mw. Dr. G. Derksen-Lubsen, kinderarts Kindergeneeskunde

Dhr. J.G. Drewes, kinderarts Kindergeneeskunde

Dhr. Dr. J. van Gool, kinderarts Kindergeneeskunde

Mevr. Prof.dr. S.P. Verloove-Vanhorick, kinderarts Kindergeneeskundee

Prof.dr. J.M. Wit, kinderarts Kindergeneeskundero

Mevr. Dr.ir. M.V/. de Kleijn-de Vrankrdker Tï{Oe, rr

Dhr. V/. Davidse, arts TNOe

Mevr. Dr. A.L. den Ouden, kinderarts TNOe

Mevr. Drs. M. Hopman-Rock TNOe

Mevr. E.A. Brouwers-de Jong, jeugdarts Afgevaardigde van de NMG

Mw. D.H. van der Vorm, arts Informatiekundige

Dhr. P.Th.J.M. Vissers, arts WCC-secretariaat

e peze personen maken ook deel uit van de TNO-PG projectgroep

ro Voorzitter redactiecommissie

rr Projectleider


