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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 X.18
J44 respiratoire insufficiëntie, niet elders geclassificeerd
Inclusie:
chronische:
! bronchitis:
• astmatisch (obstructief)
• emfysemateus
! met:
• emfyseem
• luchtwegobstructie
! obstructief:
• astma
• bronchitis
• tracheobronchitis
Nu:
Inclusie:
chronische:
! bronchitis:
• astmatisch (obstructief)
• emfysemateus
! met:
• emfyseem
• luchtwegobstructie
! obstructief:
• astma
• bronchitis
• tracheobronchitis
Gebruik volgende onderverdeling voor het vijfde teken bij J44
.1 GOLD 1 mild, meer dan of gelijk aan 80% FEV1 voorspeld
.2 GOLD 2 gemiddeld, tussen 50% en 79% FEV1 voorspeld
.3 GOLD 3 ernstig, tussen 30% en 49% FEV1voorspeld
.4 GOLD 4 zeer ernstig, minder dan 30% FEV1 voorspeld
.9 GOLD NNO FEV1 niet gespecificeerd
N.B. Bovenstaande onderverdeling maakt geen deel uit van de reguliere updates van de ICD-10.
In Nederland wordt bovenstaande onderverdeling beschikbaar gesteld voor de ICD-10.
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Pagina XI.20
K35 acute appendicitis
…
K35.3 acute appendicitis met gelokaliseerde peritonitis
acute appendicitis met gelokaliseerde peritonitis (met of zonder ruptuur of perforatie)
• gelokaliseerd
• NNO
acute appendicitis met peritoneaal abces
Pagina XVIII.12
R30 pijn verband houden met mictie
…
R30.1 blaasspasme tenesmus blaas
tenesmus vesicaal
Pagina XIX.9
S06 intracraniaal letsel

Voor het coderen van de primaire aandoening bij intracraniale letsels die gepaard
gaan met fracturen wordt verwezen naar de regels en richtlijnen voor morbiditeitsen mortaliteitscodering in Deel 2.
Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor
gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet gewenst is om
meervoudig te coderen voor het aangeven van intracraniaal letsel met
een open wond:
.0 zonder open intercraniale intracraniale wond
.1 met open intercraniale intracraniale wond
Pagina XX.6
…

k) Een MOTORFIETS is een tweewielig motorvoertuig, met één of twee zitplaatsen
en soms met derde wiel ter ondersteuning van zijspan. Het zijspan wordt als
onderdeel van de motorfiets beschouwd. Een speciaal rijbewijs is vereist.
Inclusie:
bromfiets
fiets met hulpmotor
motorfiets:
• NNO
• combinatie
• met zijspan
• scooter
• snorfiets
Exclusie:
gemotoriseerde driewieler, brombakfiets - zie definitie (m)
bromfiets, snorfiets - zie definitie (j2)
elektrische fiets, fiets met hulpmotor - zie definitie (i)
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Errata deel 2
1e en 2e druk
Pagina 127

Voetnoot bij Multipele

aandoeningen betreffende de hoofddiagnose

Zie voetnoot op blz. 96 Zie voetnoot op blz. 125
3e druk
Pagina 132

Voetnoot bij Multipele

aandoeningen betreffende de hoofddiagnose

Zie voetnoot op blz. 96 Zie voetnoot op blz. 130
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Errata deel 3
Pagina 14
…
aandoening
…
-long
…
- - obstructief J449/8
- - - met
…
- - - - bronchitis J44.8
- - - - exacerbatie J44.1
- - - - infectie onderste luchtwegen J44.0
- - - - - emfysemateus J44.8
- - - - - - met acute exacerbatie J44.1
- - - - - - met acute infectie van onderste luchtwegen J44.8 J44.0
Pagina 34
acuut reuma
- met aandoening centraal zenuwstelsel I02.9
- actief met hartaandoening I01.- artritis (acuut of subacuut) zonder vermelding van hartaandoening I00
N.B. De volgende update is volgens de WHO feitelijk voor de update van de index in 2017. Er is
echter voor gekozen om deze update ook voor de 2014 versie te implementeren.
Pagina 80-83
bevalling (enkelvoudig)-vervolg
…
- gecompliceerd door
…
-- navelstreng
…
--- compressie O 69.8 O69.2
Pagina 115
complicatie, (door) (van)-vervolg
- na
…
- - acuut myocardinfarct NEC I23.1 I23.8
N.B. Het betreft hier een correctie op een foutieve correctie in voorgaand Erratum Deel 3. Deel 3
geeft de correcte code weer.
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Pagina 153
dissectie
- arterie
…
- - ledemaat (geruptureerd)
- - - bovenste I72.4 I72.1
- - - onderste I72.1 I72.4
Pagina 167
Medisch inhoudelijk niet correct. Staat echter zo in de ICD-10 via de exclusies.
Als volgt aangepast:
embolie, embolus (septisch)-vervolg
…
- darm (arterieel)(veneus)(met gangreen) K55.0
- femoraal/vene (oppervlakkig) I80.1
…
- vene, vena
…
- - femoralis (oppervlakkig) I74.3 I80.1
Pagina 235
immobiliteit – door verlengde bedrust
- syndroom (paraplegisch) R26.3 M62.3
immobiliteitssyndroom (paraplegisch) M62.3
Pagina 252
insufficiëntie, insufficiënt-vervolg
…
- nier N19
…
- - chronisch N18.9/.8
Pagina 260
Kimura D21.6 D21.9
- gespecificeerde lokalisatie (zie neoplasma,
bindweefsel, benigne
Pagina 269 – 271
Staat correct in de actuele versie van Deel 3, niet vermeld in voorafgaand Erratum Deel 3
Laennec (cirrose) K74.6
- alcoholisch K70.3
laesie (niet-traumatisch)
- angiocentrisch immunoproliferatief C86.0
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…
…
- zenuwstelsel, congenitaal Q07.9
Lafora G40.3
Pagina 272 - 273
Leser-Trélat (teken) L82
laesie (niet-traumatisch)
- angiocentrisch immunoproliferatief C86.0
…
…
- zenuwstelsel, congenitaal Q07.9
lethargie R53
Pagina 287
lipochondrodystrofie E76.0
lipodermatosclerosis E83.1 I83.1
- ulcererend E83.2 I83.2
Pagina 290
lupus
…
- erythematodes (cutaan) (discoid) (lokaal) L93.0
…
--- met
…
---- syndroom van Libman-Sacks (endocarditis) M32.1† M39.-* I39.-*
Pagina 294
lymfoom (maligne)-vervolg
…
- T-cel NEC C84.4
---- perifeer AILD C84.4
--- AILD C84.4
Pagina 363
obstructie, obstructief
- door corpus alienum onopzettelijk achtergelaten
in operatiewond of lichaamsholte T81.5
- - congenitaal Q10.5
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Pagina 442
spasme(n), spastisch, spasticiteit (zie ook
aandoening) R25.2
…
- blaas (spastisch)(sphincter, inwendig
of uitwendig) N32.8
- - psychogeen F45.3
- - spasme R30.1
Pagina 453
stoornis, gestoord (functie)-vervolg
…
- nier (zie ook falen, nier) N19
- - acuut N17.- - chronisch N18.9/.8
Pagina 508
vermoeidheidssyndroom F48.0
- na virusinfectie G93.3
- chronisch G93.3

-

Einde erratum –

