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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
Pagina I.62

B86 scabies scabiës
schurft
…
Pagina I.63
B88.0 overige acariasis

dermatitis door:
• Demodex species
• Dermanyssus gallinae
• liponyssoïdes sanguineus
• mijten
trombiculosis
Exclusie: scabies scabiës (B86)
…
Pagina III.3
…

D55 anemie door enzymstoornissen
Exclusie:
anemie als gevolg van doorgeneesmiddelen-geïnduceerde door
geneesmiddelen-geïnduceerde enzymdeficientie (D59.2)
...
Pagina III.6
…
D59.2 door geneesmiddelen geïnduceerde niet-auto-immune hemolytische anemie
anemie als gevolg van doorgeneesmiddelen door geneesmiddelen-geïnduceerde
enzymdeficiëntie

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code uit Hoofdstuk XX om
geneesmiddel aan te geven.
…
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Pagina III.7
D63.8* anemie in kader van elders geclassificeerde overige chronische ziekten

anemie in kader van chronische nierziekte >= stadium 3(N18.3-N18.5†)
ziekte van Werner-Schulz
…
Pagina V.11
…

alcohol:
• hallucinose
• jalouzie jaloezie
• paranoia
• psychose NNO
Exclusie: door alcohol of ander psychoactief middel teweeggebrachte
resttoestand en laat optredende psychotische stoornis
(F10-F19 met gemeenschappelijk vierde-teken .7)
…
Pagina V.37
F45.0 somatisatiestoornis

De belangrijkste kenmerken zijn meervoudige, recidiverende en veelvuldig
veranderende lichamelijke klachten die al ten minste twee jaar duren. De meeste
patiënten hebben een lange en ingewikkelde geschiedenis achter de rug van
contacten met zowel eerste als tweedelijns gezondheidszorg, waarin talloze
onderzoekingen met negatief resultaat of vruchteloze operatieve exploraties
kunnen zijn verricht. De klachten kunnen worden toegeschreven aan elk onderdeel
of systeem van het lichaam. Het verloop van de stoornis is chronisch en wisselend
en gaat vaak ten koste van het sociaal functioneren, omgang met anderen en het
gezinsleven. Kortdurende (minder dan twee jaar) en minder opvallende
klachtenpatronen dienen geklasseerd te worden onder niet-gedifferentieerde
somatisatiestoornis ongedifferentieerde somatoforme stoornis (F45.1).

Pagina X.23
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…
J70.4 doorgeneesmiddelen door geneesmiddelen geïnduceerde interstitiële
longaandoening, niet gespecificeerd
…
Pagina XI.19

K30 functionele dyspepsie
indigestie
Exclusie:
dyspepsie:
• nerveus (F45.3)
• neurotisch (F45.3)
• NNO (R10.1)
• psychogeen (F45.3)
zuurbranden (R12)
Pagina XIX.101

T88

overige complicaties van chirurgische- en medische-behandeling,
niet elders geclassificeerd
Exclusie: complicaties na:
• infusie, transfusie en therapeutische injectie (T80.-)
• medische verrichting NEC (T81.-)
gespecificeerde complicaties elders geclassificeerd, zoals:
• complicaties van
• anesthesie
• tijdens bevalling (O74.-)
• anesthesie
• tijdens kraambed (O89.-)
• anesthesie
• tijdens zwangerschap (O29.-)
• hulpmiddelen, implantaten en transplantaten (T82-T85)
• obstetrische operatieve- en andere-verrichtingen (O75.4)
• eczeem door geneesmiddelen (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0L27.1)
• vergiftiging door en toxische gevolgen van geneesmiddelen
en chemische stoffen (T36-T65)
onopzettelijke punctie of laceratie tijdens medische
verrichting (T81.2)
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Exclusie:

complicaties na:
• infusie, transfusie en therapeutische injectie (T80.-)
• medische verrichting NEC (T81.-)
gespecificeerde complicaties elders geclassificeerd, zoals:
• complicaties van:
anesthesie tijdens:
• bevalling (O74.-)
• kraambed (O89.-)
• zwangerschap (O29.-)
• hulpmiddelen, implantaten en transplantaten (T82-T85)
• obstetrische operatieve- en andere-verrichtingen (O75.4)
• eczeem door geneesmiddelen (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0,
L27.1)
• vergiftiging door en toxische gevolgen van geneesmiddelen
en chemische stoffen (T36-T65)
onopzettelijke punctie of laceratie tijdens medische verrichting
(T81.2)

Overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval
(W00-X59)
Aanwijzing: Gebruik de volgende onderverdeling voor het vierde teken bij de codereeks
W00-Y34, met uitzondering van Y06.- en Y07.- en voor het vijfde teken bij X34 voor het
aangeven van de plaats waar de uitwendige oorzaak zich voordeed:
Pagina XX.56

blootstelling aan natuurkrachten
(X30-X39)
Verwijzing: Zie bij “W00-X59 overige uitwendige oorzaken van letsel door ongeval”
voor de onderverdeling voor het vierde teken, en met uitzondering van X34 voor het
vijfde teken.
…
X34

slachtoffer van aardbeving
Inclusie:
slachtoffer van:
• rampzalige aardbeving (cataclysmaal)
• tsunami
• andere gespecificeerde gevolgen van aardbeving
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• niet-gespecificeerde gevolgen van aardbeving
X34.0 slachtoffer van rampzalige bewegingen van aarde veroorzaakt door
aardbeving

Inclusie:

vastzitten in, of verwond door ingestort gebouw of ander bouwwerk

X34.1 slachtoffer van tsunami
X34.8 slachtoffer van andere gespecificeerde gevolgen van aardbeving
X34.9 slachtoffer van niet- gespecificeerde gevolgen van aardbeving
Pagina XXI.44
Z95.0 aanwezigheid van cardiale hulpmiddelen

aanwezigheid van:
• cardiale pacemaker
• cardiale resynchronisatie therapie defibrilator defibrillator (CRT-D)
• cardiale resynchronisatie therapie (CRT) pacemaker
• cardioverter-defibrilator defibrillator therapie (ICD)
Exclusie
afhankelijkheid van kunsthart (Z99.4)
bijstellen of begeleiden bij cardiale hulpmiddelen (Z45.0)

Errata deel 2
- geen errata
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Errata deel 3
Pagina 13
…
aandoening (inclusief ziekte)-vervolg
…
- klep, valvulair I38
- - multiple (oorzaak niet-gespecificeerd) I08.9/.8.
- - - bij elders geclassificeerde ziekten I39.4*
…
Pagina 150
…
diarree (infantiel) (ziekte)
…
- acuut A09.9
- - bloederig A09.0
- - hemorrargisch A09.0
- - waterig A09.0
…
Pagina 235
…
ileiïtis (zie ook enteritis) A09.9
- infectieus A09.9 A09.0
…
Pagina 324
…
nefrose, nefrotisch (congenitaal) (Epstein)
(syndroom) N04.N.B. - Wanneer een term in de Index alleen op
drietekenniveau staat aangegeven, bijv. N04.-,
dient de onderverdeling in het vierde teken in
Deel 1 (blz. 680 XIV.2) geraadpleegd te worden.
Pagina 357
…
neuritis M79.2
…
- nervus
…
-- vestibulocochlearis (zie ook neuronitis vestibularis) H93.3
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…
Pagina 371
…
ontwikkeling – zie ook aandoening
- achterstand R62.8
…
-- psychisch (zie ook ontwikkelingsstoornis) F89 F80-F89
…
Pagina 372
…
ontwikkelingsstoornis-vervolg
…
- psychisch (zie ook zwakzinnigheid) F89 F80-F89
…

Pagina 420
…
retardatie - zie ook achterstand
…
- ontwikkeling, specifiek F89 – F80-F88
…
-- psychisch (zie ook zwakzinnigheid) F89 F80-F89
…
- verstandelijk – zie zwakzinnigheid F70-F79
…
Pagina 511
…
vertraging, vertraagd
…
- ontwikkeling
…
-- psychisch (zie ook ontwikkelingsstoornis) F89 F80-F89

-

Einde erratum –

