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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 XVII.18

gespleten lip en gespleten gehemelte (Q35-Q37)
Exclusie:

syndroom van Robin (Q87.0)

Aanwijzing: Gebruik desgewenst aanvullende code (Q32.2) (Q30.2) om bijkomende
misvormingen van neus aan te geven
Pagina XXII.4
U85 resistentie voor antineoplastische geneesmiddelen

Inclusie:

non-responsiviteit voor neoplastische geneesmiddelen
refractaire kanker

Errata deel 2
- geen errata
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Errata deel 3
Pagina 266
…
laag, verlaagd
…
- visus (zie ook visus, gering) H54.7 H54.9
…
Pagina 452
stoornis, gestoord (functie)-vervolg
…
- gezichtsvermogen H53.9/.8
- - verlies NEC H54.7 H54.9
…
Pagina 456
stoornis, gestoord (functie)-vervolg
…
- visueel H53.9/.8
…
- - verlies gezichtsvermogen NEC H54.7 H54.9
…
Pagina 508
verlies, (van)
…
- visus (zie ook visus, gering) H54.7 H54.9
…

-

Einde erratum –

