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Inleiding
De 2014 versie van de ICD-10 is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
In de 2014 versie van de ICD-10 zijn alle updates uit de periode 2006 -2014 verwerkt. Naar
aanleiding van het gebruik van de ICD-10 zijn bij tijd en wijle enkele fouten in de afzonderlijke
delen opgemerkt.
In 2016 zijn de eerste errata voor de delen 1, 2 en 3 gepubliceerd. Vanaf 2017 worden de errata
per half jaar in een gezamenlijke update gepubliceerd
De correcties en nieuwe/aangepaste ingangen treft u in dit erratum aan met een verwijzing
naar de betreffende pagina of ingang voor de index.
D58.8 rood doorgestreept betekent dat de code of tekst is verwijderd
D58.2 groen onderstreept betekent dat de code of tekst is toegevoegd/gewijzigd
Voorbeeld:
Pagina XX.7

n) Een AUTO(MOBIEL) is een vierwielig motorvoertuig, primair ontworpen voor vervoer
van maximaal 10 personen (Volgens Convention of Road traffic (Vienna 1968): maximaal
9 personen). Een aanhanger of een caravan getrokken door een auto wordt beschouwd
als deel van die auto.
Inclusie: minibus
suv
Exclusie: suv
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Errata deel 1

Inhoudsopgave
XIII Ziekten van bot-spierstelsel en bindweefsel

XIII.1

Pagina X.5

J 10 influenza door overig geïdentificeerd-influenzavirus
Exclusie:
Haemophilus influenzae [H. influenzae]:
• infectie NNO (A49.2)
• meningitis (G00.0)
• pneumonie (J14)
J10.0 influenza met pneumonie, door overig geïdentificeerd-influenzavirus
Influenza(broncho)pneumonie, door geïdentificeerd-influenzavirus
J10.1 influenza met overige manifestaties van luchtwegen, door overig
geïdentificeerd-influenzavirus
acute infectie bovenste luchtwegen
faryngitis
influenza
laryngitis
vochtophoping in pleuraholte



 door influenza door overig
 geïdentificeerd-influenzavirus



Pagina X.6
J10.8
influenza met overige manifestaties, door overig geïdentificeerdinfluenzavirus

…

encefalopathie
gastro-enteritis
myocarditis (acuut)

 door influenza door overig
 geïdentificeerd-influenzavirus


J11.1
influenza met overige manifestaties van luchtwegen, virus niet
geïdentificeerd
acute infectie bovenste luchtwegen
faryngitis
laryngitis
vochtophoping in pleuraholte
influenza NNO


 door influenza, niet
 gespecificeerd of
 specifiek virus niet
 geïdentificeerd

4

J11.8

influenza met overige manifestaties, virus niet geïdentificeerd

encefalopathie
gastro-enteritis
myocarditis (acuut)
Q95

 door influenza, niet gespecificeerd
 of specifiek virus niet geïdentificeerd


gebalanceerde herschikkingen en structurele markers, niet elders
geclassificeerd

Inclusie: Robertson-translocatie robertsoniaanse en gebalanceerde reciproke translocaties
en inserties

Errata deel 2
- geen errata
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Errata deel 3

Pagina 13
…
aandoening (inclusief ziekte)-vervolg
…
- immuunproliferatief (maligne) C88.9
- - dunne darm C88.3
- - gespecificeerd NEC C88.7
- immuungecompromitteerd NEC D89.9
…
Pagina 196
…
functiestoornis
- seksueel
- - opioïd F11.0 F11.8
Pagina 222
…
humaan
…
- metapneumovirus B97.81 B97.8
Pagina 236
…
immunotherapie, profilactisch Z29.1
immuungecompromitteerd NEC D89.9
…
Pagina 294
…
lymfoom (maligne)-vervolg
…
- grootcellig (diffuus) C83.3
…
…
- T-cel NEC C84.4
…
- - perifeer AILD C86.5
- - - AILD C84.4
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Pagina 424
…
Robert (bekken)-vervolg
- - moeilijke bevalling veroorzakend O65.0
robertsoniaanse translocatie Q95
…
Pagina 453 (452 in uitgave 2015)
…
stoornis, gestoord (functie)-vervolg
…
- ijzermetabolisme of -stapeling E83.1
- immuungecompromitteerd NEC D89.9
…
Pagina 480
…
translocatie
…
- - - bij normaal individu Q95.0
- robertsoniaanse Q95
- trisomie
…
Pagina 586
Stof
______________________________________________________________________________

A

…
ammoniakwater, ammonia (ammoniak opgelost in water)
(huishoudelijk)
T54.3

-

Einde erratum –
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