
 
Internationale statistische 
classificatie van ziekten en 
met gezondheid verband 
houdende problemen  
Tiende revisie 

 

 

 

Deel 1 Systematische lijst versie 2021 

Deel 2 Handleiding voor het gebruik versie 2021 

Deel 3 Alfabetische lijst versie 2021 

 

 

Erratum 2022-2 

 

 

 

 

 

 
 

WHO-FIC CC 
Bilthoven 



2 
 

Inleiding 
 

De 2021 versie van de ICD-10 betreft alle update uit de periode 2015 – 2021. Tijdens het gebruik van 
de ICD-10 zijn een aantal fouten in de afzonderlijke delen opgemerkt. Naar aanleiding hiervan 
betreft dit het tweede erratum van de ICD-10 versie 2021.  

De correcties en nieuwe/aangepaste ingangen treft u in dit erratum aan met een verwijzing naar de 
betreffende pagina en code voor de systematische lijst (deel 1). Voor de alfabetische index wordt 
verwezen naar de betreffende pagina en ingangsterm.  

 

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 Alfabetische lijst versie 2021 (deel 3) 
__________________________________________________________________________________ 

Pagina 248 
Infectie – vervolg 
- viraal 
- - rhinovirus B34.8 
- - - niet-gespecificeerde aard of lokalisatie B34.8 
__________________________________________________________________________________ 

Pagina 295 
lymfoom (maligne) – vervolg 
- T-cel NEC 84.4 
- - perifeer AILD C84.4 C86.5 
__________________________________________________________________________________ 

Pagina 329 
neoplasma, neoplastisch – vervolg Maligne 
- blaas (urine)    Primair Metastatisch In situ Benigne Onzeker  
- - trigonum    C67.0 C79.1  D09.0 D30.3 D41.4  
__________________________________________________________________________________ 

Pagina 366 
Ogylvie Ogilvie syndroom K56.0 
__________________________________________________________________________________ 

Pagina 390* 
* onderstaande betreft een fout in erratum 2022-1, die nu wordt teruggedraaid.  
 
peritonitis (adhesief) (fibrineus) (met effusie) K65.9 
- gelokaliseerd K65.0 
- - met of in aansluiting op appendicitis 
(acuut)(perforatie)(ruptuur) K35.3 K35.2  
__________________________________________________________________________________ 

Pagina 493 
tumor 
- neuro-endocrien (maligne) 
- - benigne – zie neoplasma, benigne 
- - gespecificeerde lokalisatie – zie neoplasma maligne 
- - ongespecificeerde lokalisatie C80.- 
__________________________________________________________________________________ 

Pagina 493 
tumor 
- papillair -  zie ook papilloom 
- - mucineus, van lage maligniteitsgraad C56.9 C56 
__________________________________________________________________________________ 

Pagina 493 
tumor 
- sereus, van lage maligniteitsgraad 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Pagina 559* 
*wijziging aan de landvervoersongevallen tabel gelden enkel voor de Nederlandse situatie. Onderstaande 
wijzigingen wijken af van de originele WHO versie. 
In botsing met of betrokken bij:  Motor, bromfiets of driewielig motorvoertuig 
 
Slachtoffer en wijze van vervoer:  
Motorrijder Bromfietser 
 
Slachtoffer en wijze van vervoer:  
Inzittende van:  
-  Driewielig voertuig Motorrijder 
__________________________________________________________________________________ 

Pagina 707 
carcinoom  
- urotheelcel 
- - papillair (M8130/2) (M8130/3) 
__________________________________________________________________________________ 

Pagina 722 
lymfoom  
- B-cel 
- - niet classificeerbaar 
- - - - diffuus grootcellig B-cellymfoom en klassiek Hodgkin-lymfoom (M9596/3) 
Hodgkin-lymfoom (M9596/3) 
__________________________________________________________________________________ 

Einde erratum 
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