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CMT-HUIDTHERAPIE
KLASSEN ONTLEEND AAN ICD-10

HOOFDKLASSE 00

BEPAALDE INFECTIEZIEKTEN EN PARASITAIRE AANDOENINGEN
[A00-B99]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk I van de ICD-10.

00

BEPAALDE INFECTIEZIEKTEN EN PARASITAIRE AANDOENINGEN [A00-B99]
N.B.: Bij deze hoofdklasse ontbreekt het 3-cijferniveau; de basisindeling van deze
hoofdklasse bestaat uit meer dan tien klassen, vandaar dat is begonnen met nummeren vanaf
00-00.
00-00 Intestinale infecties [A00-A09]
00-000 Typhus abdominalis en paratyfus [A01]
00-001 Overige Salmonella-infecties [A02]
00-002 Shigellose [A03]
00-003 Overige bacteriële intestinale infecties [A04]
00-004 Overige bacteriële voedselvergiftigingen [A05]
00-005 Amoebiasis
Incl.
huidamoebiasis [A06.7]
00-008 Intestinale infecties, anders gespecificeerd
Incl.
cholera [A00]
00-009 Intestinale infecties, niet gespecificeerd
00-01 Tuberculose [A15-A19]
00-010 Tuberculose van ademhalingsstelsel [A15-16]
Incl.
longtuberculose, open TBC
00-018 Tuberculose, anders gespecificeerd
00-019 Tuberculose, niet gespecificeerd
00-03 Overige bacteriële ziekten [A20-A49]
00-030 Erysipeloïd [A26]
Incl.
cutane erysipeloïd [A26.0]; erythema migrans [A26.0]
00-033 Sepsis door streptokokken [A40]
00-034 Leptospirose [A27]
Incl.
ziekte van Weil [A27.0]
00-035 Erysipelas [A46]
Incl.
wondroos [-], belroos
00-038 Overige bacteriële ziekten, anders gespecificeerd
Incl.
kinkhoest [A37]; roodvonk [A38]; meningokokkeninfectie [A39]
00-04 Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht [A50-A64]
Excl.
ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] (00-13) [B20-B24]
00-041 Syfilis [A50 –A53]
00-042 Chlamydia [A55-A56]
00-043 Chancroïd, ulcus molle [zachte sjanker] [A57]
00-044 Trichomoniasis [A59]
00-045 Anogenitale Herpesvirus-infecties [herpes simplex] [A60]
00-046 Overige hoofdzakelijk seksueel overdraagbare aandoeningen, niet elders
geclassificeerd
Incl.
anogenitale (venerische) wratten [A63.0]
00-047 Gonorrhoe [A54.9]
00-048 Overige infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht, anders
gespecificeerd
00-049 Overige infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht, niet gespecificeerd
Incl.
geslachtsziekte NNO
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00-05 Overige ziekten door spirocheten [A65-A69]
Incl.
lyme disease [A69.2]
00-11 Virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen [B00-B09]
Excl.
anogenitale Herpesvirus-infecties [herpes simplex] (00-045) [A60]
00-110 Virale wratten [B07]
Incl.
verruca: simplex, vulgaris, wrat
00-111 Mazelen [B05]
00-112 Rubella [rode hond] [B06]
00-113 Herpesvirus-infecties [herpes simplex] [B00]
00-1130 Eczema herpeticum [B00.0]
Incl.
varicelliforme eruptie van Kaposi
00-1131 Vesiculeus eczeem door Herpesvirus [B00.1]
Incl.
herpes simplex: facialis, labialis
00-1138 Herpesvirus-infecties, anders gespecificeerd
00-1139 Herpesvirus-infecties, niet gespecificeerd
00-114 Herpes zoster [B02]
Incl.
gordelroos
00-118 Virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen, anders
gespecificeerd
00-119 Virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen, niet
gespecificeerd
00-12 Virushepatitis [B15-B19]
00-120 Acute hepatitis [-]
Incl.
acute hepatitis A [B15]; acute hepatitis B [B16]; acute hepatitis C
[B17.1]
00-121 Chronische virushepatitis [B18]
00-129 Virushepatitis, niet gespecificeerd
00-13 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV) [B20-B24]
Incl.
AIDS
00-130 HIV-ziekte leidend tot encefalopathie [B22.0]
Incl.
HIV-dementie
00-131 HIV-ziekte leidend tot gewichtsverliessyndroom [B22.2]
Incl.
slim disease
00-133 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV) leidend tot
infectieziekten en parasitaire aandoeningen [B20]
00-1334 HIV-ziekte leidend tot candidiasis [B20.4]
00-1335 HIV-ziekte leidend tot overige mycosen [B20.5]
00-1337 HIV-ziekte leidend tot multipele infecties [B20.7]
00-1338 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV) leidend tot
infectieziekten en parasitaire aandoeningen, anders
gespecificeerd
00-1339 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV) leidend tot
infectieziekten en parasitaire aandoeningen, niet gespecificeerd
00-134 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV) leidend tot maligne
neoplasmata [B21]
00-1340 HIV-ziekte leidend tot Kaposi-sarcoom [B21.0]
00-1341 HIV-ziekte leidend tot Burkitt-lymfoom [B21.1]
00-1342 HIV-ziekte leidend tot overige typen van non-Hodgkin-lymfomen
[B21.2]
00-1343 HIV-ziekte leidend tot overige maligne neoplasmata van
lymfatisch, hematopoëtisch en aanverwant weefsel [B21.3]
00-1348 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot
maligne neoplasmata, anders gespecificeerd
00-1349 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] leidend tot
maligne neoplasmata niet gespecificeerd
00-138 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus, anders gespecificeerd
00-139 Ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus, niet gespecificeerd
00-15 Overige virusziekten [B25-B34]
Incl.
bof [B26]
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00-20 Schimmelziekten [B35-B49]
00-200 Dermatofytose [B35]
Incl.
favus, ringworm, tinea: barbae, capitis, unguium, manuum, pedis,
corporis, cruris; onychomycose [B35.1], kalknagel [-],
schimmelnage [-]
00-202 Candidiasis [B37]
Excl.
HIV-ziekte leidend tot candidiasis (00-1334) [B20.4]
00-203 Overige oppervlakkige mycosen
00-2030 Pityriasis versicolor [B36.0]
00-2031 Tinea nigra [B36.1]
Incl.
pityriasis nigra
00-2038 Overige oppervlakkige mycosen, anders gespecificeerd
00-2039 Overige oppervlakkige mycosen, niet gespecificeerd
00-208 Schimmelziekten, anders gespecificeerd
00-209 Schimmelziekten, niet gespecificeerd
00-21 Ziekten veroorzaakt door protozoën [B50-B64]
Incl.
malaria [-]; leishmaniasis [B55]; mucocutane leishmaniasis [B55.1]
00-22 Wormziekten [B65-B83]
Incl.
filariasis, draadwormziekte
00-23 Pediculose, acariasis en overige infestaties [B85-B89]
Incl.
hoofdluis [B85.0]; scabies, schurft [B86.0]
00-98 Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen, anders gespecificeerd
00-99 Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen, niet gespecificeerd

CMT-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

2.2.3

HOOFDKLASSEN 01 t/m 03

NIEUWVORMINGEN [C00-D48]

De hoofdklassen 01 t/m 03 zijn gebaseerd op hoofdstuk II van de ICD-10.

01

MALIGNE NEOPLASMATA, WAARVAN IS VASTGESTELD OF WAARVAN WORDT
AANGENOMEN DAT ZIJ PRIMAIR ZIJN, MET GESPECIFICEERDE LOKALISATIES,
BEHALVE DIE VAN LYMFOÏD, HEMATOPOËTISCH EN VERWANT WEEFSEL [C00-C75]
Incl.
kanker; carcinomen, sarcomen, mesotheliomen, lymfomen, kwaadaardige tumoren

01-0

Maligne neoplasmata van bot en gewrichtskraakbeen [C40-C41]
Excl. beenmerg NNO (02-180) [C96.7]
01-00 Osteosarcoom [-]
01-08 Maligne neoplasmata van bot en gewrichtskraakbeen, anders gespecificeerd
01-09 Maligne neoplasmata van bot en gewrichtskraakbeen, niet gespecificeerd

01-1

Melanoom en overige maligne neoplasmata van huid [C43-C44]
01-10 Maligne melanoom van huid [C43]
Excl.
maligne melanoom van huid van vrouwelijke geslachtsorganen (01-73)
[C51-C58]
Excl.
maligne melanoom van huid van mannelijke geslachtsorganen (01-74)
[C60-C63]
01-100 Maligne melanoom van aangezicht [-]
Incl.
maligne melanoom van: lip [C43.0]; ooglid, inclusief ooghoek
[C43.1]; oor en uitwendige gehoorgang [C43.2]
01-101 Maligne melanoom van hals, nek en (behaarde deel van) schedel [C43.4]
01-102 Maligne melanoom van romp [C43.5]
Incl.
anale: huid, rand; huid van mamma
01-103 Maligne melanoom van bovenste extremiteit, waaronder schouder [C43.6]
01-104 Maligne melanoom van onderste extremiteit, waaronder heup [C43.8]
01-105 Maligne melanoom van huid met overlappende lokalisatie [C43.8]
01-109 Maligne melanoom van huid, niet gespecificeerd [C43.9]
Incl.
melanoom, (maligne), kwaadaardig NNO
01-11 Overige maligne neoplasmata van huid [C44]
Incl.
maligne neoplasma van: talgklieren, zweetklieren, carcinoma basocellulare,
carcinoma spinocellulare
Excl.
huid van vrouwelijke geslachtsorganen (01-73) [C51-C58]
Excl.
huid van vrouwelijke geslachtsorganen (01-74) [C60-C63]
Excl.
Kaposi-sarcoom (01-281) [C46]
01-110 Huid van aangezicht [C44.0-C44.3]
Incl.
huid van: lip, basaalcelcarcinoom van lip [C44.0]; ooglid,
waaronder ooghoek [canthus] [C44.1]; oor en uitwendige
gehoorgang [C44.2]
01-111 Huid van hals, nek en (behaarde) schedel [C44.4]
01-112 Huid van romp [C44.5]
Incl.
anale: huid, rand; huid van mamma
01-113 Huid van bovenste extremiteit, waaronder schouder [C44.6]
01-114 Huid van onderste extremiteit, waaronder heup [C44.7]
01-115 Neoplasma met overlappende lokalisatie van huid [C44.8]
01-118 Overige maligne neoplasmata van huid, anders gespecificeerd
01-18 Melanoom en overige maligne neoplasmata van huid, anders gespecificeerd

01-2

Maligne neoplasmata van mesotheel en weke delen [C45-C49]
01-20 Maligne neoplasma van perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel [C47]
01-21 Maligne neoplasma van overig bindweefsel en weke delen [C49]
Incl.
bloedvat; bursa; kraakbeen; fascie; vetweefsel; ligament (behalve uterien);
lymfevat; spierweefsel; synovia / pees(-schede); bindweefsel van oor,
ooglid [C49.0]
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Excl.
perifere zenuwen en autonoom zenuwstelsel (01-20) [C47]
Excl.
mesothelioom (01-280) [C45]
Excl.
Kaposi-sarcoom (01-281) [C46]
Excl.
retroperitoneale ruimte en peritoneum (01-282) [C48]
Excl.
bindweefsel van mamma (01-72) [C50]
01-28 Maligne neoplasmata van mesotheel en weke delen, anders gespecificeerd
Incl.
neoplasma met overlappende lokalisatie van bindweefsel en weke delen
01-280 Mesothelioom [C45]
01-281 Kaposi-sarcoom [C46]
Excl.
HIV-ziekte leidend tot Kaposi-sarcoom (00-1340) [B21.0]
01-2810 Kaposi-sarcoom van huid [C46.0]
01-2811 Kaposi-sarcoom van lymfeklieren [C46.3]
01-2812 Kaposi-sarcoom van overige gespecificeerde lokalisaties [C46.7]
01-2813 Kaposi-sarcoom van multipele organen [C46.8]
01-2818 Kaposi-sarcoom, anders gespecificeerd
01-2819 Kaposi-sarcoom, niet gespecificeerd
01-282 Maligne neoplasma van retroperitoneale ruimte en peritoneum [C48]
01-29 Maligne neoplasmata van mesotheel en weke delen, niet gespecificeerd
01-3

Maligne neoplasmata van centrale zenuwstelsel [-]
01-31 Maligne neoplasma van hersenen [C71]
01-38 Maligne neoplasmata van centrale zenuwstelsel, anders gespecificeerd
Incl.
maligne neoplasma van meningen [C70]; van ruggemer, hersenzenuwenen
overige delen van centraal zenuwstelsel [C72]
01-39 Maligne neoplasmata van centrale zenuwstelsel, niet gespecificeerd

01-4

Maligne neoplasma van oog en adnexen [C69]

01-5

Maligne neoplasmata van lip, mond- en keelholte [C00-C14]
Excl. maligne melanoom van lip (01-100) [C43.0]
Excl. overige maligne neoplasmata van huid van lip (01-110) [C44.0]

01-6

Maligne neoplasmata van ademhalingsstelsel en intrathoracale organen [C30-C39]

01-7

Maligne neoplasmata van urogenitale stelsel [-]
01-70 Maligne neoplasmata van nier [-]
Incl.
van nier, exclusief nierbekken [C64]; van nierbekken [C65]
01-71 Maligne neoplasma van blaas [C67]
01-72 Maligne neoplasma van mamma [C50]
Incl.
bindweefsel van mamma
Excl.
maligne melanoom van huid van mamma (01-102) [C43.5]
Excl.
overige maligne neoplasmata van huid van mamma (01-112) [C44.5]
01-720 Tepel en tepelhof [C50.0]
01-721 Centraal deel van mamma [C50.1]
01-722 Binnenste bovenkwadrant van mamma [C50.2]
01-723 Binnenste onderkwadrant van mamma [C50.3]
01-724 Buitenste bovenkwadrant van mamma [C50.4]
01-725 Buitenste onderkwadrant van mamma [C50.5]
01-726 Axillaire uitloper van mamma [C50.6]
01-727 Neoplasma met overlappende lokalisatie van mamma [C50.8]
01-728 Maligne neoplasmata van mamma, anders gespecificeerd
01-729 Maligne neoplasmata van mamma, niet gespecificeerd
01-73 Maligne neoplasmata van vrouwelijke geslachtsorganen [C51-C58]
Incl.
huid van vrouwelijke geslachtsorganen
Excl.
maligne neoplasma van mamma (01-72) [C50]
01-730 Maligne neoplasma van cervix uteri [C53]
01-731 Maligne neoplasma van corpus uteri [C54]
Incl.
endometrium
01-732 Maligne neoplasma van uterus, deel niet gespecificeerd [C55]
01-733 Maligne neoplasma van ovarium [C56]
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01-734
01-735
01-738

Maligne neoplasma van vulva [C51]
Maligne neoplasma van vagina [C52]
Maligne neoplasmata van vrouwelijke geslachtsorganen, anders
gespecificeerd
01-739 Maligne neoplasmata van vrouwelijke geslachtsorganen, niet
gespecificeerd
01-74 Maligne neoplasmata van mannelijke geslachtsorganen [C60-C63]
Incl.
huid van mannelijke geslachtsorganen
01-740 Maligne neoplasma van prostaat [C61]
01-741 Maligne neoplasma van testis [C62]
01-742 Maligne neoplasma van penis [C60]
01-748 Maligne neoplasmata van mannelijke geslachtsorganen, anders
gespecificeerd
01-749 Maligne neoplasmata van mannelijke geslachtsorganen, niet gespecificeerd
01-78 Maligne neoplasmata van urogenitale stelsel, anders gespecificeerd
01-79 Maligne neoplasmata van urogenitale stelsel, niet gespecificeerd
01-8

Maligne neoplasmata, waarvan is vastgesteld of waarvan wordt aangenomen dat zij
primair zijn, met gespecificeerde lokalisaties, behalve die van lymfoïd, hematopoëtisch
en verwant weefsel, anders gespecificeerd
01-80 Maligne neoplasmata van spijsverteringskanaal [C15-C26]
01-800 Maligne neoplasma van oesophagus [C15]
01-801 Maligne neoplasma van maag [C16]
01-802 Maligne neoplasma van dunne darm [C17]
01-803 Maligne neoplasma van dikke darm [-]
Incl.
rectum [C19]; anale kanaal en anus [C21]
Excl.
anale huid, rand (01-102) [C43.5]
01-804 Maligne neoplasma van lever, galblaas en galwegen [-]
incl.
lever [C22]; galblaas [C22]
01-805 Maligne neoplasma van pancreas [C25]
01-808 Maligne neoplasmata van spijsverteringskanaal, anders gespecificeerd
01-809 Maligne neoplasmata van spijsverteringskanaal, niet gespecificeerd
01-81 Maligne neoplasmata van endocriene klieren [-]
01-810 Maligne neoplasma van hypofyse [C75.1]
01-811 Maligne neoplasma van epifyse [C75.3]
01-812 Maligne neoplasma van bijnier [C74]
01-813 Maligne neoplasma van schildklier [C73]
01-814 Maligne neoplasma van bijschildklier [C75.0]
01-818 Maligne neoplasmata van endocriene klieren, anders gespecificeerd
01-819 Maligne neoplasmata van endocriene klieren, niet gespecificeerd
01-82 Maligne neoplasma van milt [C26.1]
Excl.
ziekte van Hodgkin (02-10) [C81]
Excl.
non-Hodgkin-lymfoom (02-11) [-]

01-9

Maligne neoplasmata, waarvan is vastgesteld of waarvan wordt aangenomen dat zij
primair zijn, met gespecificeerde lokalisaties, behalve die van lymfoïd, hematopoëtisch
en verwant weefsel, niet gespecificeerd

02

OVERIGE MALIGNE NEOPLASMATA [-]
Incl.
primaire maligne neoplasmata met slecht omschreven en multipele lokalisatie;
secundaire maligne neoplasmata

02-0

Maligne neoplasmata van slecht omschreven, secundaire en niet gespecificeerde
lokalisaties [C76-C80]
Opmerking: Secundair omvat metastase en doorgroei
1
Incl.
secundaire en niet gespecificeerde maligne neoplasmata van lymfeklieren [C77]

1

Waar ‘lymfeklieren’ staat, kan ook ‘lymfknopen’ of ‘lymfnoduli’ gelezen worden.
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Excl.
02-00

02-01

02-02

02-03
02-08

02-09

02-1

maligne neoplasmata van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel (02-1) [C81C96]
Secundair maligne neoplasma van bot en beenmerg [C79.5]
02-000 Wervelfractuur door metastase [-]
02-001 Botfractuur door metastase [-]
02-008 Secundair maligne neoplasma van bot en beenmerg, anders gespecificeerd
02-009 Secundair maligne neoplasma van bot en beenmerg, niet gespecificeerd
Maligne neoplasma van overige en slecht omschreven lokalisaties [C76]
02-010 Maligne neoplasma van hoofd en hals [C76.0]
02-011 Maligne neoplasma van thorax [C76.1]
02-012 Maligne neoplasma van abdomen [C76.2]
02-013 Maligne neoplasma van bekken [C76.3]
02-018 Maligne neoplasma van overige en slecht omschreven lokalisaties, anders
gespecificeerd
02-019 Maligne neoplasma van overige en slecht omschreven lokalisaties, niet
gespecificeerd
Secundaire en niet gespecificeerde maligne neoplasmata van lymfeklieren [C77]
02-020 Lymfeklieren van hoofd en hals [C77.0]
Incl.
supraclaviculaire lymfeklieren
02-021 Intrathoracale lymfeklieren [C77.1]
Incl.
parasternale lymfeklieren
02-022 Intra-abdominale lymfeklieren [C77.2]
Incl.
lumbale lymfeklieren
02-023 Lymfeklieren van oksel en bovenste extremiteit [C77.3]
Incl.
pectorale lymfeklieren
02-024 Lymfeklieren van lies en onderste extremiteit [C77.4]
Incl.
inguïnale lymfeklieren
02-025 Lymfeklieren in het bekken [C77.5]
Incl.
iliacale lymfeklieren
02-028 Lymfeklieren verspreid over meer regio’s
02-029 Lymfeklier, niet gespecificeerd
Secundair maligne neoplasma van tractus respiratorius en tractus digestivus [C78]
Maligne neoplasmata van slecht omschreven, secundaire en niet gespecificeerde
lokalisaties, anders gespecificeerd
Incl.
van: huid [C79.2]; ovarium [C79.6]
Maligne neoplasmata van slecht omschreven, secundaire en niet gespecificeerde
lokalisaties, niet gespecificeerd

Maligne neoplasmata van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel [C81-C96]
Excl. secundaire en niet gespecificeerde maligne neoplasma van lymfeklieren (02-0) [C77]
02-10 Ziekte van Hodgkin [C81]
02-11 Non-Hodgkin-lymfoom [-]
Incl.
folliculair [C82]; diffuus [C83]
Excl.
HIV-ziekte leidend tot overige typen non-Hodgkin-lymfomen (00-1342)
[B21.2]
02-12 Maligne immunoproliferatieve aandoeningen [C88]
02-120 Post transplant lymfoom disease [-]
02-128 Maligne immunoproliferatieve aandoeningen, anders gespecificeerd
02-129 Maligne immunoproliferatieve aandoeningen, niet gespecificeerd
02-13 Multipel myeloom en maligne neoplasmata van plasmacellen [C90]
Incl.
ziekte van Kahler [C90.0]
02-14 Lymfatische leukemie [C91]
02-140 Chronische lymfatische leukemie [C91.1]
02-141 Acute lymfatische leukemie [-]
02-1410 Acute lymfatische leukemie non-high-risk
02-1411 Acute lymfatische leukemie high-risk
02-1418 Acute lymfatische leukemie, anders gespecificeerd
02-1419 Acute lymfatische leukemie, niet gespecificeerd
02-148 Lymfatische leukemie, anders gespecificeerd
02-149 Lymfatische leukemie, niet gespecificeerd
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02-15 Myeloïde leukemie [C92]
02-150 Chronische myeloïde leukemie [C92.1]
02-151 Acute myeloïde leukemie [C92.0]
02-158 Myeloïde leukemie, anders gespecificeerd
02-159 Myeloïde leukemie, niet gespecificeerd
02-16 Overige vormen van leukemie [-]
Incl.
monocytaire leukemie [C93]; leukemie, NNO
02-18 Maligne neoplasmata van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel, anders
gespecificeerd
Incl.
beenmerg NNO [C96.7]; Ewing-sarcoom
02-19 Maligne neoplasmata van lymfoïd, hematopoëtisch en verwant weefsel, niet
gespecificeerd
02-2

Maligne neoplasmata van onafhankelijke [primaire] multipele lokalisaties [C97]

02-8

Overige maligne neoplasmata, anders gespecificeerd

03

OVERIGE NEOPLASMATA [-]
Incl.
neoplasmata in situ [D00-D09]; benigne neoplasmata [D10-D36]; neoplasmata met
onzeker of onbekend gedrag [D37-D48]

03-0

Neoplasmata in situ [D00-D09]
03-00 Carcinoma in situ van organen van spijsverteringsstelsel [-]
Incl.
lip, lippenrood, mondholte en farynx [D00.0]
03-01 Carcinoma in situ van middenoor en tractus respiratorius [D02]
Incl.
larynx [D02.0]
03-02 Melanoma in situ [D03]
Incl.
lentigo maligna
03-03 Carcinoma in situ van huid [D04]
Incl.
ziekte van Bowen
03-04 Carcinoma in situ van mamma [D05]
03-05 Carcinoma in situ van vrouwelijke geslachtsorganen [-]
03-06 Carcinoma in situ van mannelijke geslachtsorganen [-]
Incl.
ziekte van Queyrat, erytroplasie
03-07 Carcinoma in situ van nier en urinewegen [-]
03-08 Neoplasmata in situ, anders gespecificeerd
Incl.
carcinoma in situ van oog [D09.2]; carcinoma in situ van schildklier en
overige endocriene klieren [D09.3]
03-09 Neoplasmata in situ, niet gespecificeerd

03-1

Benigne neoplasmata van tractus digestivus [-]
Incl.
benigne insulinoom

03-2

Benigne neoplasma van bot en gewrichtskraakbeen [D16]

03-3

Benigne neoplasmata van huid [-]
Incl.
adnextumor
03-30 Melanocytaire naevi [D22]
Incl.
blauwe naevus, gepigmenteerde naevus, gedepigmenteerde naevus hairy
naevus, dysplastisch naevussyndroom, halo naevus
03-31 Overige benigne neoplasmata van huid [D23]
Incl.
dermatofibroma, skin tag
Excl.
verruca seborrhoica (15-810) [L82]
03-38 Benigne neoplasmata van huid, anders gespecificeerd
03-39 Benigne neoplasmata van huid, niet gespecificeerd

03-4

Benigne neoplasmata van urogenitale stelsel [-]
03-40 Benigne neoplasma van mamma [D24]
03-41 Benigne neoplasma van ovarium [D27]
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03-42
03-43
03-44
03-48
03-49

Benigne neoplasma van overige gespecificeerde vrouwelijke geslachtsorganen [-]
Benigne neoplasma van mannelijke geslachtsorganen [D29]
Benigne neoplasma van nier en urinewegen [D30]
Benigne neoplasmata van urogenitale stelsel, anders gespecificeerd
Benigne neoplasmata van urogenitale stelsel, niet gespecificeerd

03-5

Benigne neoplasmata van centraal zenuwstelsel [-]

03-6

Overige benigne neoplasmata [-]
03-60 Benigne neoplasma van middenoor en tractus respiratorius [D14]
Incl.
neus [D14.0]; larynx [D.14.1]
03-61 Benigne neoplasma van oog en adnexen [D31]
03-62 Benigne neoplasmata van endocriene klieren [-]
03-63 Benigne neoplasma van overige en niet gespecificeerde intrathoracale organen [D15]
03-64 Benigne lipomateus neoplasma [D17]
Incl.
benigne lipomateus neoplasma van huid en subcutaan weefsel, lipoma
cutis
03-65 Hemangioom en lymfangioom, elke lokalisatie [D18]
Incl.
lymfangioom [D18.1]
Excl.
blauwe of gepigmenteerde naevus (03-30) [D22]
03-66 Benigne neoplasma van mesotheliaal weefsel [D19]
03-67 Benigne neoplasma van weke delen van retroperioneale ruimte en peritoneum [D20]
03-68 Overige benigne neoplasmata, anders gespecificeerd
Incl.
bloedvat; bursa; kraakbeen; fascie; vetweefsel; ligament [behalve uterien];
lymfevat; spierweefsel; synovia; pees(-schede)

03-7

Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag [D37-D48]
03-70 Neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van mondholte en tractus digestivus
[D37]
Incl.
lip, lippenrood, mondholte en farynx
03-71 Neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van middenoor, tractus respiratorius en
intrathoracale organen [D38]
03-72 Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag van urogenitale stelsel [-]
03-720 Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag van vrouwelijke
geslachtsorganen [D39]
03-721 Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag van mannelijke
geslachtsorganen [D40]
03-722 Neoplasma met onzeker of onbekend gedrag van nier en urinewegen [D41]
03-728 Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag van urogenitale stelsel,
anders gespecificeerd
03-729 Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag van urogenitale stelsel, niet
gespecificeerd
03-73 Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag van centraal zenuwstelsel [-]
03-78 Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag, anders gespecificeerd
Incl.
woekering NNO [D48.9]; neoplasma NNO [D48.9]; nieuwvorming NNO
[D48.9]; tumor NNO [D48.9]
03-79 Neoplasmata met onzeker of onbekend gedrag, niet gespecificeerd

03-8

Overige neoplasmata, anders gespecificeerd

CMT-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

2.2.9

HOOFDKLASSE 04

Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.

ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN EN
BEPAALDE AANDOENINGEN VAN IMMUUNSYSTEEM [D50-D89]

ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV) (00-13) [B20-B24]
neoplasmata (01 t/m 03) [C00-D48]
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (05&06) [E00-E90]
bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode (24) [P00-P96]
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (25&26) [Q00-Q99]
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Hoofdklasse 04 is gebaseerd op hoofdstuk III van de ICD-10.

04

ZIEKTEN VAN BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN EN BEPAALDE
AANDOENINGEN VAN IMMUUNSYSTEEM [D50-D89]

04-0

Anemieën [-]
04-00 Voedingsanemieën [D50-D53]
Incl.
ijzergebreksanemie [D50]
04-01 Hemolytische anemieën [D55-D59]
Incl.
sikkelcelaandoeningen [D57]
04-02 Aplastische anemieën [-]
04-08 Overige anemieën, anders gespecificeerd
04-09 Overige anemieën, niet gespecificeerd

04-1

Stollingsstoornissen [-]
Excl. zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
04-10 Hemofilie
Incl.
hemofilie A [D66]; hemofilie B [D67]
04-18 Overige stollingsstoornissen, anders gespecificeerd
04-19 Overige stollingsstoornissen, niet gespecificeerd

04-2

Purpura en overige hemorragische aandoeningen [D69]
Incl.
Henoch-Schönlein Purpura (HSP)

04-3

Overige ziekten van bloed en bloedvormende organen [D70-D77]
Incl.
agranulocytose (D70); ziekten van milt [D73]

04-4

Bepaalde aandoeningen waarbij immuunsysteem betrokken is (D80-D89)
Incl.
sarcoïdose [D86] / ziekte van Besnier-Boeck; immuniteitsstoornissen [-];
immunodefiëntiestoornissen
Excl. ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus [HIV] (00-13) [B20-B24]

04-8

Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van
immuunsysteem, anders gespecificeerd

04-9

Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van
immuunsysteem, niet gespecificeerd

2

Gekozen is voor de indeling gebruikt in de Ontwerp CMT voor Paramedische Beroepen, die is voor
huidtherapie beter te gebruiken dan de indeling gehanteerd in de CMT-diëtetiek.

2
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HOOFDKLASSEN 05 & 06

ENDOCRIENE ZIEKTEN EN VOEDINGS- EN
STOFWISSELINGSSTOORNISSEN [E00-E90]

De hoofdklassen 05 en 06 zijn gebaseerd op hoofdstuk IV van de ICD-10.

05

ENDOCRIENE ZIEKTEN
Excl. bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (00) [A00-B99]
Excl. zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
Excl. voorbijgaande endocriene stoornissen en stofwisselingsstoornissen specifiek voor
foetus en pasgeborene (24-80) [P70-P74]
Excl. symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
Excl. maligne neoplasmata van spijsverteringsstelsel (01-80) [C15-C26]

05-0

Aandoeningen schildklier [E00-E07]
05-00 Hypothyroïdie NNO [E03.9]
05-01 Hyperthyroïdie NNO [E05.9]
05-02 Met jodiumdeficiëntie samenhangende schildklieraandoeningen en verwante
afwijkingen [E01]
Incl.
struma NNO [-]
05-08 Aandoeningen schildklier, anders gespecificeerd
Incl.
ziekte van Graves [E05.0]
05-09 Aandoeningen schildklier, niet gespecificeerd

05-1

Diabetes mellitus [-]
05-10 Diabetes mellitus type 1 (insuline-afhankelijk) [E10]
05-11 Diabetes mellitus type 2 (niet-insuline-afhankelijk) [E11]
05-14 Zwangerschapsdiabetes [O23]
05-18 Diabetes mellitus, anders gespecificeerd
05-19 Diabetes mellitus, niet gespecificeerd
e

5 code bij klasse 05-1
4
Met neurologische complicaties (.4)
5
Met complicaties van perifere circulatie (.5)
Incl.
diabetisch: ulcus, gangreen, perifere angiopathie
05-2

Overige stoornissen van glucoseregulatie en interne pancreassecretie [E15-E16]
Incl.
hypoglykemie, niet gespecificeerd [E16.2]

05-3

Aandoeningen bijschildklier(en) [-]
Incl.
stofwisselingsstoornissen zoals: hyperparathyroïdie [E21] en hypoparathyroïdie [E20]

05-4

Aandoeningen hypofyse [-]
05-40 Hyperfunctie van hypofyse [E22]
05-41 Hypofunctie van hypofyse [E23]
05-410 Hypopituitarisme [-]
05-411 Diabetes insipidus [E23.2]
05-418 Hypofunctie van hypofyse, anders gespecificeerd
05-419 Hypofunctie van hypofyse, niet gespecificeerd
05-42 Syndroom van Cushing [E24]
05-48 Aandoeningen hypofyse, anders gespecificeerd
05-49 Aandoeningen hypofyse, niet gespecificeerd

05-5

Aandoeningen bijnieren [-]
Incl.
ziekte van Addison [E27.1]; bijnierschorsinsufficiëntie [E.27.1]

05-8

Endocriene ziekten, anders gespecificeerd
Incl.
ovariumdisfunctie [E28]; polycysteus-ovariumsyndroom [E28.2]; hypogonadisme [-];
testisdisfunctie [E29]; ziekten van thymus [E32]; albinisme [E70.3]
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05-9

Endocriene ziekten, niet gespecificeerd

06

VOEDINGS- EN STOFWISSELINGSSTOORNISSEN [-]
Excl. zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
Excl. symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
Excl. voorbijgaande endocriene stoornissen en stofwisselingsstoornissen specifiek voor
foetus en pasgeborene (24-80) [P70-P74]

06-0

Voedingsstoornissen [-]
06-00 Ondervoeding [E40-E46]
Incl.
vertraagde ontwikkeling, hongeroedeem en pigmentatiestoornissen van
huid en haar als gevolg van voedingsstoornissen
Excl.
slim disease (00-131) [B22.2]
Excl.
voedingsanemieën (04-00) [D50-D53]
Excl.
intestinale malabsorptie (14-8) [K90]
Excl.
verhongering (31-8) [T73.0]
06-01 Vitaminedeficiënties [E50-E56]
Incl.
nachtblindheid t.g.v. vitamine a-deficiëntie [E50.5]; osteomalacie infantiel /
juveniel [E55.0]
06-02 Deficiënties van mineralen en spoorelementen [-]
Incl.
calciumdeficiëntie door voeding [E58]; seleniumdeficiëntie door voeding
[E59]; zinkdeficiëntie door voeding [E60]
06-03 Overige voedingsdeficiënties [E63]
06-04 Late gevolgen van ondervoeding en overige voedingsdeficiënties [E64]
06-05 Vetzucht / adipositas en andere overvoeding [E65-E68]
Incl.
obesitas
06-08 Voedingsstoornissen, anders gespecificeerd
06-09 Voedingsstoornissen, niet gespecificeerd

06-1

Cystische fibrose [E84]
Incl.
mucoviscidose; met longverschijnselen [E84.0], met darmverschijnselen [E84.1]

06-2

Volumedepletie [E86]

06-3

Overige stoornissen van vocht-, electrolyten- en zuur-base evenwicht [E87]

06-4

Overige stofwisselingsstoornissen [-]
Incl.
Hoffa [E88.8]; lipoedeem [E78.5]
Excl. diabetes mellitus (05-1) [-]
Excl. hypoglykemie, niet gespecificeerd (05-2) [E16.2]
Excl. stofwisselingsstoornissen bij bijschildklieraandoeningen (05-3) [-]
Excl. ziekte van Alzheimer (09-20) [G30]
Excl. jicht (16-13) [M10]
Excl. chondrocalcinose (16-14) [-]
Excl. osteoporose (20-0) [-]
Excl. niersteen (22-03) [N20.0]
Excl. vergrote lymfklieren en oedeem, niet elders geclassificeerd (27-75) [R60]

06-5

Voedings- en stofwisselingsstoornissen na medische verrichting, niet elders
geclassificeerd [E89]

06-8

Voedings- en stofwisselingsstoornissen, anders gespecificeerd

06-9

Voedings- en stofwisselingsstoornissen, niet gespecificeerd

2

Gekozen is voor de indeling gebruikt in de Ontwerp CMT voor Paramedische Beroepen, die is voor
huidtherapie beter te gebruiken dan de indeling gehanteerd in de CMT-diëtetiek.
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HOOFDKLASSEN 07 & 08

Excl.

PSYCHISCHE STOORNISSEN,
ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN EN
GEDRAGSSTOORNISSEN [F00-F99]

symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]

Deze hoofdklassen zijn gebaseerd op hoofdstuk V van de ICD-10.

07

STOORNISSEN IN [PSYCHISCHE] ONTWIKKELING EN GEDRAGS- EN EMOTIONELE
STOORNISSEN DIE DOORGAANS OP KINDERLEEFTIJD OF IN DE ADOLESCENTIE
BEGINNEN]

07-0

Stoornissen in [psychische] ontwikkeling [F80-F89]
07-05 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen [F84]
07-050 Vroegkinderlijk autisme [F84.0]
07-051 Atypisch autisme [F84.1]
07-055 Syndroom van Asperger [F84.5]
07-058 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen, anders gespecificeerd
07-059 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen, niet gespecificeerd
Incl.
PDD-NOS
07-08 Stoornissen in [psychische] ontwikkeling, anders gespecificeerd
07-09 Stoornissen in [psychische] ontwikkeling, niet gespecificeerd

07-1

Gedragsstoornissen en emotionele stoornissen die doorgaans op kinderleeftijd of in
adolescentie beginnen [F90-F98]
07-10 Hyperkinetische stoornissen
Incl.
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)
07-15 Ticstoornissen [F95]
07-152 Gilles de la Tourette [F95.2]
07-158 Ticstoornissen, anders gespecificeerd
07-159 Ticstoornissen, niet gespecificeerd
07-18 Gedragsstoornissen en emotionele stoornissen die doorgaans op kinderleeftijd of in
adolescentie beginnen, anders gespecificeerd
07-19 Gedragsstoornissen en emotionele stoornissen die doorgaans op kinderleeftijd of in
adolescentie beginnen, niet gespecificeerd

07-8

Stoornissen in [psychische] ontwikkeling en gedrags- en emotionele stoornissen die
doorgaans op kinderleeftijd of in de adolescentie beginnen, anders gespecificeerd
Incl.
automutilatie, zelfbeschadiging [Z72.8]

07-09 Stoornissen in [psychische] ontwikkeling en gedrags- en emotionele stoornissen die
doorgaans op kinderleeftijd of in de adolescentie beginnen, niet gespecificeerd
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08

OVERIGE PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN [-]

08-0

Dementie [-]
*
Incl.
dementie bij elders geclassificeerde ziekten [F02 ]
08-00 Vasculaire dementie [F01]
08-08 Dementie, anders gespecificeerd
08-09 Niet gespecificeerde dementie [F03]

08-1

Overige organische, inclusief symptomatische, psychische stoornissen [-]

08-2

Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van psychoactieve
middelen [F10-F19]

08-3

Schizofrenie, schizotypische stoornissen en waanstoornissen [F20-F29]

08-4

Stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen] [F30-F39]
08-42 Depressieve episoden [F32]
08-43 Recidiverende depressieve stoornis [F33]
08-44 Bipolaire stoornissen [-]
Incl.
Manisch depressieve stoornis [F31]
08-48 Stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen], anders gespecificeerd
08-49 Stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen], niet gespecificeerd

08-5

Neurotische, stress-gebonden en somatoforme stoornissen [F40-F48]
Excl. neurotische excoriatie (15-8701) [L98.1]
Excl. myalgische encephalomyelitis (ME) (27-720) [-]
08-50 Fobische [-angst]stoornissen [F40]
08-500 Agorafobie [F40.0]
Incl.
pleinvrees
08-501 Sociale fobieën [F40.1]
08-502 Specifieke [geïsoleerde] fobieën [F40.2]
Incl.
claustrofobie
08-508 Fobische [-angst]stoornissen, anders gespecificeerd
08-509 Fobische [-angst]stoornissen, niet gespecificeerd
08-52 Obsessieve-compulsieve stoornissen [dwangstoornissen] [F42]
Incl.
rumineren, obsessieve rituelen, smetvrees
08-53 Reactie op ernstige stress en aanpassingsstoornissen [F43]
08-530 Posttraumatische stress stoornis [F43.1]
08-538 Reactie op ernstige stress en aanpassingsstoornissen, anders
gespecificeerd
08-539 Reactie op ernstige stress en aanpassingsstoornissen, niet gespecificeerd
08-54 Dissociatieve stoornissen [conversiestoornissen] [F44]
Incl.
meervoudige persoonlijkheidsstoornis
08-55 Somatoforme stoornissen [F45]
Incl.
hypochondrische stoornis, hypochodrie [F45.2]; Body Dysmorphic Disorder
(BDD) [-]
08-58 Neurotische, stress-gebonden en somatoforme stoornissen, anders gespecificeerd
08-59 Neurotische, stress-gebonden en somatoforme stoornissen, niet gespecificeerd

08-6

Gedragssyndromen samengaand met lichamelijke symptomen en stoornissen [F50F59]
08-60 Eetstoornissen [F50]
Excl.
anorexie (27-77) [R63.0]
08-600 Anorexia nervosa [F50.0]
08-601 Bulimia nervosa [F50.2]
08-602 Eetstoornis NNO [F50.9]
Incl.
vreetbuistoornis (‘Binge-eating disorder’)
08-603 Overeten in verband met overige psychische stoornissen [F50.4]
08-604 Braken in verband met andere psychische stoornissen [F50.5]
08-608 Eetstoornissen, anders gespecificeerd,
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08-609 Eetstoornissen, niet gespecificeerd
08-68 Gedragssyndromen samengaand met lichamelijke symptomen en stoornissen, anders
gespecificeerd
08-69 Gedragssyndromen samengaand met lichamelijke symptomen en stoornissen, niet
gespecificeerd
08-7

Stoornissen van persoonlijkheid en gedrag op volwassen leeftijd [F60-F69]
08-70 Specifieke persoonlijkheidsstoornissen [F60]
Incl.
borderline-syndroom [F60.3]; narcisme [-]; narcistische
persoonlijkheidsstoornis (NPS) [-]
08-71 Gemengde en andere persoonlijkheidsstoornissen [F61]
08-72 Duurzame persoonlijkheidsveranderingen, niet toe te schrijven aan
hersenbeschadiging en -ziekte [F62]
08-73 Stoornissen van gewoontevorming en impulsbeheersing [drangstoornissen] [F63]
Incl.
trichotillomanie [F63.3]
08-74 Genderidentiteitsstoornissen [F64]
Incl.
transseksualiteit [F64.0]
08-75 Stoornissen van seksuele voorkeur [parafilieën] [F65]
08-76 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen samenhangend met seksuele
ontwikkeling en oriëntatie [F66]
08-760 Seksuele-rijpingsstoornis [F66.0]
08-761 Egodystone seksuele oriëntatie [F66.1]
08-762 Seksuele-relatiestoornis [F66.2]
08-768 Psychoseksuele-ontwikkelingsstoornissen, samenhangend met seksuele
ontwikkeling en oriëntatie, anders gespecificeerd
08-769 Psychoseksuele-ontwikkelingsstoornissen, samenhangend met seksuele
ontwikkeling en oriëntatie, niet gespecificeerd
08-78 Stoornissen van persoonlijkheid en gedrag op volwassen leeftijd, anders
gespecificeerd
08-79 Stoornissen van persoonlijkheid en gedrag op volwassen leeftijd, niet gespecificeerd

08-8

Overige psychische stoornissen en gedragsstoornissen, anders gespecificeerd
4
08-80 Verstandelijke stoornissen [F70-F79]
08-800 Lichte verstandelijke stoornissen (debiliteit) [F70]
IQ bij benadering tussen 50 en 69 (bij volwassenen verstandelijke leeftijd
tussen 9 en 12 jaar)
08-801 Matige verstandelijke stoornissen (imbeciliteit) [F71]
IQ bij benadering tussen 35 en 49 (bij volwassenen verstandelijke leeftijd
tussen 6 en 9 jaar)
08-802 Ernstige verstandelijke stoornissen [F72]
IQ bij benadering tussen 20 en 34 (bij volwassenen verstandelijke leeftijd
tussen 3 en 6 jaar)
08-803 Diepe verstandelijke stoornissen (idiotie) [F73]
IQ onder 20 (bij volwassenen verstandelijke leeftijd onder 3 jaar)
08-808 Verstandelijke stoornissen, anders gespecificeerd
08-809 Verstandelijke stoornissen, niet gespecificeerd
6e code bij klasse 08-80
0
Met vermelding van geen, of minimale, gedragsstoornis (0)
1
Aanzienlijke gedragsstoornis die aandacht of behandeling vereist (1)
8
Overige gedragsstoornissen (8)
9
Zonder vermelding van gedragsstoornissen (9)

4

De term ‘zwakzinnigheid’ is verouderd; naar analogie van de Ontwerp CMT voor paramedische beroepen is gekozen
voor de term verstandelijke stoornissen als alternatief.
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HOOFDKLASSE 09
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL [G00-G99]

bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (00) [A00-B99]
nieuwvormingen (01 t/m 03) [C00-D48]
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (05&06) [E00-E90]
zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (24) [P00-P96]
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (25&26) [Q00-Q99]
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk VI van de ICD-10.

09

ZIEKTEN VAN ZENUWSTELSEL [G00-G99]

09-0

Systeematrofieën die primair het centraal zenuwstelsel aantasten [G10-G13]
09-00 Ziekte van Huntington [G10]
09-02 Spinale spieratrofie en verwante syndromen [G12]
09-022 Ziekte van motorische neuronen [G12.2]
Incl.
amyotrofe laterale sclerosis / ALS; primaire laterale sclerosis
09-028 Spinale spieratrofie en verwante syndromen, anders gespecificeerd
09-029 Spinale spieratrofie en verwante syndromen, niet gespecificeerd
09-08 Systeematrofieën die primair het centraal zenuwstelsel aantasten, anders
gespecificeerd
09-09 Systeematrofieën die primair het centraal zenuwstelsel aantasten, niet gespecificeerd

09-1

Extrapyramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale bewegingen [G20G26]
09-10 Ziekte van Parkinson [G20]
09-11 Dystonie [G24]
09-18 Extrapyramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale bewegingen, anders
gespecificeerd
09-19 Extrapyramidale aandoeningen en aandoeningen met abnormale bewegingen, niet
gespecificeerd

09-2

Overige degeneratieve ziekten van zenuwstelsel [G30-G32]
09-20 Ziekte van Alzheimer [G30]
09-28 Overige degeneratieve ziekten van zenuwstelsel, anders gespecificeerd

09-3

Aandoeningen met episodisch en paroxysmaal verloop [G40-G47]
09-30 Epilepsie [G40]
09-32 Migraine [G43]
09-38 Aandoeningen met episodisch en paroxysmaal verloop, anders gespecificeerd
09-39 Aandoeningen met episodisch en paroxysmaal verloop, niet gespecificeerd

09-4

Aandoeningen van zenuwen, zenuwwortels en zenuwplexus [G50-G59]
09-40 Aandoeningen van nervus trigeminus [G50]
09-400 Trigeminusneuralgie [G50.0]
09-401 Atypische aangezichtspijn [G50.1]
09-408 Aandoeningen van nervus trigeminus, anders gespecificeerd
09-409 Aandoeningen van nervus trigeminus, niet gespecificeerd
09-41 Aandoeningen van nervus facialis [G51]
09-42 Aandoeningen van overige hersenzenuwen [G52]
09-43 Aandoeningen van zenuwwortel en zenuwplexus [G54]
Incl.
aandoeningen van plexus brachialis [G54.0]; thoracic outlet syndroom;
scalenus syndroom; costoclaviculair syndroom
09-44 Mononeuropathieën van bovenste extremiteit [G56]
Incl.
carpale-tunnelsyndroom [G56.0]
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09-45
09-46
09-48
09-49

Mononeuropathieën van onderste extremiteit (G57)
Overige mononeuropathieën [G58]
Aandoeningen van zenuwen, zenuwwortels en zenuwplexus, anders gespecificeerd
Aandoeningen van zenuwen, zenuwwortels en zenuwplexus, niet gespecificeerd

09-5

Polyneuropathieën en overige aandoeningen van perifeer zenuwstelsel [G60-G64]

09-6

Ziekten van neuromusculaire overgang en spieren [G70-G73]
09-60 Myasthenia gravis en andere neuromusculaire aandoeningen [G70]
09-61 Spierdystrofie [G71.0]
09-68 Ziekten van neuromusculaire overgang en spieren, anders gespecificeerd
09-69 Ziekten van neuromusculaire overgang en spieren, niet gespecificeerd

09-7

Cerebrale paralyse en overige paralytische syndromen [G80-G83]
Incl.
spasticiteit [G80.0]

09-8

Ziekten van zenuwstelsel, anders gespecificeerd
Incl.
encephalopathie NNO
09-80 Ontstekingsprocessen van centraal zenuwstelsel [G00-G09]
Incl.
meningitis; encefalitis, myelitis en encefalomyelitis [G04]
09-81 Overige degeneratieve ziekten van zenuwstelsel, niet elders geclassificeerd [G31]
Incl.
degeneratie van zenuwstelsel door alcoholmisbruik [G31.2]
09-82 Demyeliniserende ziekten van centraal zenuwstelsel [G35-G37]
09-820 Multipele sclerose [G35]
09-828 Demyeliniserende ziekten van centraal zenuwstelsel, anders gespecificeerd
09-829 Demyeliniserende ziekten van centraal zenuwstelsel, niet gespecificeerd
09-83 Infantiele encephalopathie [-]

09-9

Ziekten van zenuwstelsel, niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 10
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN [H00-H59]

bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (00) [A00-B99]
nieuwvormingen (01 t/m 03) [C00-D48]
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (05&06) [E00-E90]
zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (24) [P00-P96]
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (25&26) [Q00-Q99]
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk VII van de ICD-10.

10

ZIEKTEN VAN OOG EN ADNEXEN [H00-H59]

10-0

Visuele stoornissen [H53]

10-1

Blindheid en slechtziendheid [H54]
10-10 Blindheid van beide ogen [H54.0]
Visuele stoornis, graad 3, 4 of 5 van beide ogen
10-11 Blindheid van één oog, slechtziendheid van andere oog [H54.1]
Visuele stoornis, graad 3, 4 of 5 in eenoog met graad 1 of 2 in het andere oog
10-12 Slechtziendheid van beide ogen [H54.2]
Visuele stoornis graad 1 of 2 in beide ogen
10-13 Niet nader bepaald verlies van gezichtsvermogen van beide ogen [H54.3]
10-14 Blindheid van één oog [H54.4]
10-15 Slechtziendheid van één oog [H54.5]
10-16 Niet nader bepaald verlies van gezichtsvermogen van één oog [H54.6]
10-18 Blindheid en slechtziendheid, anders gespecificeerd
10-19 Blindheid en slechtziendheid, niet gespecificeerd

10-2

Conjunctivitis [H10]

10-7

Aandoeningen van ooglid, traanapparaat en orbita [H00-H06]
10-70 Hordeolum en chalazion [H00]
Incl.
strontje van ooglid
10-71 Overige ontstekingen van ooglid [H01]
10-72 Overige aandoeningen van ooglid [H02]
10-720 Entropion en trichiasis van ooglid [H02.0]
10-721 Xanthelasma van ooglid [H02.6]
10-728 Overige aandoeningen van ooglid, anders gespecificeerd
10-729 Overige aandoeningen van ooglid, niet gespecificeerd
10-78 Aandoeningen van ooglid, traanapparaat en orbita, anders gespecificeerd
10-79 Aandoeningen van ooglid, traanapparaat en orbita, niet gespecificeerd

10-8

Ziekten van oog en adnexen, anders gespecificeerd

10-9

Ziekten van oog en adnexen, niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 11
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.

ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS [H60-H95]

bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (00) [A00-B99]
nieuwvormingen (01 t/m 03) [C00-D48]
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (05-06) [E00-E90]
zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (24) [P00-P96]
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (25&26) [Q00-Q99]
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk VIII van de ICD-10.

11

ZIEKTEN VAN OOR EN PROCESSUS MASTOIDEUS [H60-H95]

11-3

Gehoorverlies [H90-H91]
Incl.
(congenitale) doofheid [H90]; gehoorproblemen [-]

11-8

Ziekten van oor en processus mastoideus, anders gespecificeerd

11-9

Ziekten van oor en processus mastoideus, niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 12
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL [I00-I99]

bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (00) [A00-B99]
nieuwvormingen (01 t/m 03) [C00-D48]
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (05&06) [E00-E90]
systeemziekten van bindweefsel (17) [M30-M36]
zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (24) [P00-P96]
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (25&26) [Q00-Q99]
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk IX van de ICD-10.

12

ZIEKTEN VAN HART EN VAATSTELSEL [I00-I99]

12-0

Acuut reuma en chronische reumatische hartziekten [-]
12-00 Acuut reuma [I00-I02]
12-01 Chronische reumatische hartziekten [I05-I09]
12-08 Acuut reuma en chronische reumatische hartziekten, anders gespecificeerd
12-09 Acuut reuma en chronische reumatische hartziekten, niet gespecificeerd

12-1

Hypertensieve ziekten [I10-I15]
12-10 Essentiële [primaire] hypertensie [I10]
Incl.
hoge bloeddruk
12-18 Hypertensieve ziekten, anders gespecificeerd
12-19 Hypertensieve ziekten, niet gespecificeerd

12-2

Ischemische hartziekten [I20-I25]
12-20 Angina pectoris [I20]
12-21 Acuut myocardinfarct [I21]
Incl.
acuut hartinfarct
12-22 Recidief myocardinfarct [I22]
Incl.
recidief hartinfarct
12-25 Bepaalde actuele complicaties na acuut myocardinfarct [I23]
12-26 Overige acute ischemische hartziekten [I24]
12-27 Chronische ischemische hartziekte [I25]
Incl.
vroeger myocardinfarct [I25.2]
12-28 Ischemische hartziekten, anders gespecificeerd
12-29 Ischemische hartziekten, niet gespecificeerd

12-3

Pulmonale hartziekten en ziekten van longcirculatie [I26-I28]
12-30 Longembolie [I26]
Incl.
infarct, trombo-embolie, trombose [pulmonaal] [arterie] [vene]
12-38 Pulmonale hartziekten en ziekten van longcirculatie, anders gespecificeerd
12-39 Pulmonale hartziekten en ziekten van longcirculatie, niet gespecificeerd

12-4

Overige hartziekten [I30-I52]
12-40 Acute pericarditis [I30]
12-41 Niet-reumatische hartklepaandoening [-]
12-43 Pericarditis bij elders geclassificeerde ziekten [I32*]
12-44 Hartritmestoornissen [-]
12-45 Hartdecompensatie [I50]
Incl.
decompensatio cordis; hartfalen [-]
12-46 Cardiomyopathie [I42]
12-48 Overige hartziekten, anders gespecificeerd

5

De indeling en nummering is gewijzigd t.o.v. diëtetiek.
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Incl.

endocarditis; myocarditis; overige hartklepaandoeningen
6

12-5

Cerebrovasculaire ziekten [I60-I69]
12-50 Bloedige CVA / niet-traumatische intracraniale bloeding [-]
Excl.
late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten (12-55) [I69]
12-500 Subarachnoïdale bloeding [I60]
12-501 Intracerebrale bloeding [I61]
12-508 Niet-traumatische intracraniale bloeding, anders gespecificeerd [I62]
12-509 Niet-traumatische intracraniale bloeding, niet gespecificeerd
12-51 Niet-bloedige CVA / cerebraal infarct [I63]
Excl.
late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten (12-55) [I69]
12-52 Beroerte, niet gespecificeerd als bloeding of infarct [I64]
Incl.
CVA / stroke NNO
Excl.
late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten (12-55) [I69]
12-53 Occlusie en stenose van precerebrale arteriën, niet resulterend in cerebraal infarct
[I65]
12-54 Occlusie en stenose van cerebrale arteriën, niet resulterend in cerebraal infarct [I66]
12-55 Late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten [I69]
12-58 Cerebrovasculaire ziekten, anders gespecificeerd
12-59 Cerebrovasculaire ziekten, niet gespecificeerd

12-6

Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen [I70-I79]
12-60 Atherosclerose [I70]
12-61 Aneurysma en dissectie van aorta [I71]
12-62 Overige aneurysma [I72]
12-63 Overige perifere vaatziekten [I73]
12-630 Syndroom van Raynaud [I73.0]
12-631 Claudicatio intermittens [I73.9]
12-638 Overige perifere vaatziekten, anders gespecificeerd
12-639 Overige perifere vaatziekten, niet gespecificeerd
12-64 Arteriële embolie en trombose [I74]
Incl.
infarct, occlusie door: embolie, trombose
Excl.
longembolie (12-30) [I26]
12-65 Overige aandoeningen van arteriën en arteriolen [I77]
12-66 Ziekten van capillairen [I78]
12-660 Hereditaire hemorragische teleangiëctasie [I78.0]
12-661 Niet-neoplastische naevus [I78.1]
Incl.
angioma stellatum, naevus araneus, spider naevus, spin naevus,
granuloma teleangiectaticum, angioma senile
Excl.
melanocytaire naevi (03-30) [D22]; congenitale niet-neoplastische
naevi, zoals: naevus flammeus (26-625) [Q82.5]
12-662 Teleangiëctasiën [-]
Incl.
couperose [-]
12-668 Ziekten van capillairen, anders gespecificeerd
12-669 Ziekten van capillairen, niet gespecificeerd
12-68 Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen, anders gespecificeerd
12-69 Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen, niet gespecificeerd

12-7

Ziekten van venen, lymfevaten en lymfeklieren, niet elders geclassificeerd [I80-I89]
12-70 Veneuze embolie en trombose [-]
Incl.
endoflebitis, ontsteking van vene, periflebitis, suppuratieve flebitis
Excl.
post-flebitissyndroom (12-720) [I87.0]
Excl.
flebitis en tromboflebitis als complicatie van zwangerschap, bevalling en
kraambed (23-2) [O22.-]

6
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12-700

Flebitis en tromboflebitis [I80]
12-7000 Flebitis en tromboflebitis van oppervlakkige venen van onderste
extremiteiten [I80.0]
12-7001 Flebitis en tromboflebitis van vena femoralis [I80.1]
12-7002 Flebitis en tromboflebitis van overige diepe venen van onderste
extremiteiten [I80.2]
Incl.
diepe veneuze trombose NNO
12-7003 Flebitis en tromboflebitis van onderste extremiteiten, niet
gespecificeerd [I80.3]
Incl.
embolie of trombose van onderste extremiteiten
NNO
12-7008 Flebitis en tromboflebitis, anders gespecificeerd
12-7009 Flebitis en tromboflebitis, niet gespecificeerd
12-701 Trombose van vena portae [I81]
12-708 Veneuze embolie en trombose, anders gespecificeerd
12-709 Veneuze embolie en trombose, niet gespecificeerd
12-71 Varices en hemorroïden [-]
12-710 Varices van onderste extremiteiten [I83]
Incl.
spataderen, varices, venectasiën, corona flebectatica [-]
Excl.
als complicatie van kraambed (23-2) [O87.8] en zwangerschap
(23-2) [O22.0]
12-7100 Varices van onderste extremiteiten met ulcus [I83.0]
Incl.
ulcus cruris [-], ulcus varicosum
12-7101 Varices van onderste extremiteiten met ontsteking [I83.1]
Incl.
stase-dermatitis, eczema varicose, eczema cruris,
hypostatisch eczeem
12-7102 Varices van onderste extremiteiten met ulcus én ontsteking
[I83.2]
Incl.
stase-dermatitis NNO
12-7103 Varices van onderste extremiteiten zonder ulcus of ontsteking
[I83.9]
Incl.
flebectasie, variceuze venen, varix: van onderste
extremiteiten (elk deel) of van niet gespecificeerde
lokalisatie, varicosis cruris
12-7108 Varices van onderste extremiteiten, anders gespecificeerd
12-7109 Varices van onderste extremiteiten, niet gespecificeerd
12-711 Hemorroïden [I84]
Incl.
aambeien, hemorroïden [rectum], varices van anus en rectum
Excl.
hemorroïden als complicatie van zwangerschap, bevalling en
kraambed (23-2) [-]
12-713 Varices van overige lokalisaties [I86]
12-7130 Scrotale varices [I86.1]
Incl.
varicokèle
12-7131 Varices van bekken [I86.2]
12-7132 Varices van vulva [I86.3]
Excl.
als complicatie van: bevalling en kraambed ()
[O87.8]; zwangerschap (23-2) [O22.1]
12-7138 Varices van overige lokalisaties, anders gespecificeerd [I86.8]
12-7139 Varices van overige lokalisaties, niet gespecificeerd
12-718 Varices en hemorroïden, anders gespecificeerd
12-719 Varices en hemorroïden, niet gespecificeerd
12-72 Overige aandoeningen van venen [I87]
12-720 Post-flebitissyndroom [I87.0]
12-721 Compressie van vene [I87.1]
Incl.
strictuur van vene, vena-cavasyndroom [inferior][superior],
oedeem door veneuze obstructie (12-721) [I87.1]
12-722 Veneuze insufficiëntie [chronisch][perifeer] [I87.2]
Incl.
CVI, veneus oedeem, PTS, Post Trombotisch Syndroom [-]
12-728 Overige aandoeningen van venen, anders gespecificeerd
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12-73 Niet-specifieke lymfadenitis [I88]
Excl.
acute lymfadenitis (15-13) [L04]
Excl.
vergrote lymfeklieren (27-82) [R59]
12-730 Niet-specifieke mesenteriale lymfadenitis [I88.0]
12-731 Chronische lymfadenitis, behalve mesenteriaal [I88.1]
Incl.
adenitis, lymfadenitis: chronisch, elke lymfeklier behalve
mesenteriaal
12-738 Niet-specifieke lymfadenitis, anders gespecificeerd
12-739 Niet-specifieke lymfadenitis, niet gespecificeerd
12-74 Overige niet-infectieuze aandoeningen van lymfevaten en lymfeklieren [I89]
Excl.
lymfoedeem na mastectomie (12-810) [I97.2]
Excl.
heriditair lymfoedeem, congenitaal lymfoedeem, primair lymfoedeem [-] (26620) [Q82.0]
Excl.
vergrote lymfeklieren (27-74) [R59]
12-740 Lymfoedeem, niet elders geclassificeerd [I89.0]
Incl.
lymfangiëctasie,, secundair lymfoedeem, elephantiasis
12-741 Lymfangitis [I89.1]
Incl.
lymfangitis NNO, chronisch, subacuut
Excl.
acute lymfangitis (15-11) [L03]
12-748 Overige niet-infectieuze aandoeningen van lymfevaten en lymfeklieren,
anders gespecificeerd [I89.8]
Incl.
chylokèle (niet door filariasis), lymfocèle, lipomelanotische
reticulose
12-749 Overige niet-infectieuze aandoeningen van lymfevaten en lymfeklieren, niet
gespecificeerd [I89.9]
12-78 Ziekten van venen, lymfevaten en lymfeklieren, niet elders geclassificeerd, anders
gespecificeerd
12-79 Ziekten van venen, lymfevaten en lymfeklieren, niet elders geclassificeerd, niet
gespecificeerd
12-8

Overige en niet gespecificeerde aandoeningen van hart en vaatstelsel [I95-I99]
12-80 Hypotensie [I95]
12-800 Idiopathische hypotensie [I95.0]
12-801 Orthostatische hypotensie [I95.1]
12-808 Hypotensie, anders gespecificeerd
12-809 Hypotensie, niet gespecificeerd
12-81 Aandoeningen van hart en vaatstelsel na medische verrichtingen, niet elders
geclassificeerd [I97]
12-810 Lymfoedeem na mastectomie [I97.2]
Incl.
elephantiasis, obliteratie van lymfevaten: ten gevolge van
mastectomie
12-811 Lymfoedeem aan vrouwelijke geslachtsorganen [-] na medische verrichting
Incl.
vulva-oedeem [N90.8], oedeem na Wertheimoperatie [-]
12-812 Lymfoedeem aan mannelijke geslachtsorganen [-] na medische verrichting
Incl.
prostaat, penis
12-813 Lymfoedeem aan bovenste extremiteiten na medische verrichting [-]
Incl.
armlymfoedeem
12-814 Lymfoedeem aan onderste extremiteiten na medische verrichting [-]
Incl.
beenlymfoedeem
12-815 Lymfoedeem na medische verrichting bij tumor hoofd- halsgebied [-]
12-818 Aandoeningen van hart en vaatstelsel na medische verrichtingen, niet
elders geclassificeerd, anders gespecificeerd
12-819 Aandoeningen van hart en vaatstelsel na medische verrichtingen, niet
elders geclassificeerd, niet gespecificeerd
12-82 Oedeem na letsel
12-88 Ziekten van hart en vaatstelsel, anders gespecificeerd
Incl.
algemeen vaatlijden, vaatstoornissen, circulatiestoornissen, perifere
vaataandoeningen NNO [-en]
12-89 Ziekten van hart en vaatstelsel, niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 13
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL [J00-J99]

bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (00) [A00-B99]
longembolie (12-30) [I26]
nieuwvormingen (01 t/m 03) [C00-D48]
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (05&06) [E00-E90]
zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (24) [P00-P96]
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (25&26) [Q00-Q99]
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk X van de ICD-10.

13

ZIEKTEN VAN ADEMHALINGSSTELSEL [J00-J99]

13-0

Infecties van luchtwegen [-]
13-00 Acute infecties van bovenste luchtwegen [J00-J06]
13-01 Influenza en pneumonie [J10-J18]
13-02 Overige acute infecties van onderste luchtwegen [J20-J22]
Incl.
acute bronchitis [J20]
13-08 Infecties van luchtwegen, anders gespecificeerd
13-09 Infecties van luchtwegen, niet gespecificeerd

13-1

Overige aandoeningen van bovenste luchtwegen [J30-J39]
Incl.
chronische ontstekingen bovenste luchtwegen
13-10 Vasomotore en allergische rinitis [J30]
13-18 Overige aandoeningen van bovenste luchtwegen, anders gespecificeerd

13-2

Chronische aandoeningen van onderste luchtwegen [J40-J47]
Incl.
CARA; COPD
Excl. cystische fibrose (06-1) [E84]
13-20 Bronchitis, niet gespecificeerd als acuut of chronisch [J40]
Aanwijzing:
Bij personen jonger dan 15 jaar kan worden aangenomen dat
bronchitis, als deze niet gespecificeerd is als acuut of chronisch, acuut van aard is en
met 13-02 [J20] gecodeerd moet worden
Incl.
bronchitis NNO
Excl.
astmatische bronchitis NNO (13-258) [J45.9]
13-22 Niet gespecificeerde chronische bronchitis [J42]
Incl.
chronische bronchitis NNO
Excl.
chronische astmatische bronchitis (13-24) [J44]
13-23 Emfyseem [J43]
13-24 Overige chronische obstructieve longaandoening [J44]
Incl.
chronische bronchitis; chronische astmatische bronchitis (obstructief);
chronische bronchitis met emfyseem / luchtwegobstructie; chronische
obstructieve longaandoening, niet gespecificeerd [J44.9]
Excl.
chronische bronchitis NNO (13-22) [J42]
Excl.
astma (13-25) [J45]
Excl.
astmatische bronchitis NNO (13-258) [J45.9]
13-25 Astma [J45]
13-250 Overwegend allergisch astma [J45.0]
13-251 Niet-allergisch astma [J45.1]
13-252 Gemengd astma [J45.2]
13-258 Astma, anders gespecificeerd
Incl.
astmatische bronchitis NNO [J45.9]
13-259 Astma, niet gespecificeerd
13-28 Chronische aandoeningen van onderste luchtwegen, anders gespecificeerd
13-29 Chronische aandoeningen van onderste luchtwegen, niet gespecificeerd
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13-8

Ziekten van ademhalingsstelsel, anders gespecificeerd

13-9

Ziekten van ademhalingsstelsel, niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 14
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL [K00-K93]

bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (00) [A00-B99]
nieuwvormingen (01 t/m 03) [C00-D48]
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (05&06) [E00-E90]
zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (24) [P00-P96]
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (25&26) [Q00-Q99]
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk XI van de ICD-10.
9

14

ZIEKTEN VAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL [K00-K93]

14-0

Ziekten en aandoeningen van gebitselementen [-]
Excl. afwijkingen van tandstand (14-33) [K07.3]
14-00 Stoornissen van tandontwikkeling en tanddoorbraak [K00]
14-01 Geretineerde en geïmpacteerde elementen [K01]
14-02 Tandcariës [K02]
14-08 Overige ziekten en aandoeningen van gebitselementen, anders gespecificeerd
14-09 Overige ziekten en aandoeningen van gebitselementen, niet gespecificeerd

14-1

Ziekten en aandoeningen van tandvlees en parodontium [-]
Incl.
gingivitis [K05]

14-2

Ziekten en aandoeningen aan gebit + steunweefsels [-]
Incl.
tandpijn [K08.8]

14-3

Dentofaciale anomalieën en malocclusie [K07]
14-30 Grove afwijkingen van afmeting van kaak [K07.0]
14-31 Afwijkingen van relatie tussen kaak en schedelbasis [K07.1]
Incl.
asymmetrie van kaak / prognathie / retrognathie
14-32 Afwijkingen van tandboogrelatie [K07.2]
14-33 Afwijkingen van tandstand [K07.3]
14-34 Malocclusie, niet gespecificeerd [K07.4]
14-35 Temporomandibulaire gewrichtsaandoeningen [K07.6]
Incl.
pijn-disfunctiesyndroom, knappende kaak; syndroom van Costen
14-38 Dentofaciale anomalieën en malocclusie, anders gespecificeerd
14-39 Overige dentofaciale anomalieën en malocclusie, niet gespecificeerd

14-4

Ziekten en aandoeningen van speekselklieren, tong en overige delen mond [-]
Incl.
stomatitis, aften [K12]; pijnlijke tong [K14.6]

14-5

Ziekten van slokdarm, maag en duodenum [K20-K31]
Incl.
ulcus; gastritis; duodenitis; dyspepsie

14-6

Ziekten van darmen [-]
Excl. ziekten van appendix (14-80) [K35-K38]
14-60 Niet-infectieuze enteritis en colitis [K50-K52]
Incl.
ziekte van Crohn (enteritis regionalis) [K50]; colitis ulcerosa [K51]
14-68 Ziekten van darmen, anders gespecificeerd
Incl.
vaataandoeningen van darm [K55]; paralytische ileus en darmobstructie
zonder hernia [K56]; divertikelziekte [K57]; irritable bowel syndrome [K58];
constipatie [K59.0]; functionele diarree [K59.1]; fissuur en fistel van anaal
en rectaal gebied [K60]; spastisch colon [-]

9

Gekozen is voor de indeling gebruikt in de Ontwerp CMT voor Paramedische Beroepen; die is voor huidtherapie beter
te gebruiken dan de indeling gehanteerd in de CMT-diëtetiek.

CMT-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

2.2.26

14-69 Ziekten van darmen, niet gespecificeerd
14-7

Ziekten van lever, galblaas, galwegen en pancreas
14-70 Ziekten van lever [K70-K77]
Incl.
leverfibrose en levercirrose [K74]
Excl.
virushepatitis (00-12) [B15-B19]
14-71 Aandoeningen van galblaas, galwegen en pancreas [K80-K87]
Incl.
pancreasfibrose [K86.8]
14-78 Ziekten van lever, galblaas, galwegen en pancreas, anders gespecificeerd
14-79 Ziekten van lever, galblaas, galwegen en pancreas, niet gespecificeerd

14-8

Ziekten van spijsverteringsstelsel, anders gespecificeerd
Incl.
Intestinale malabsorptie [K90]; coeliakie [K90.0]
14-80 Ziekten van appendix [K35-K38]
Incl.
appendicitis
14-81 Hernia [K40-K46]
Incl.
hernia inguinalis [K40]; hernia femoralis [K41]; hernia umbilicalis [K42];
hernia ventralis [K43]; hernia diaphragmatica [K44]
14-82 Ziekten van peritoneum [K65-K67]
Incl.
peritonitis [K65]

14-9

Ziekten van spijsverteringsstelsel, niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 15
Incl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.

ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS [L00-L99]

ziekten van huidderivaten / huidadnexen
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (00) [A00-B99]
nieuwvormingen (01 t/m 03) [C00-D48]
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (05&06) [E00-E90]
reticulosis lipomelanica (12-748) [I89.8]
systeemziekten van bindweefsel (17) [M30-M36]
zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (24) [P00-P96]
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (25&26) [Q00-Q99]
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk XII van de ICD-10.

Basisindeling
15-0
15-1
15-2
15-3
15-4
15-6
15-7
15-8

Aandoeningen van huidadnexen [L60-L75]
Infecties van huid en subcutis [L00-L08]
Bulleuze dermatosen [L10-14]
Dermatitis en eczeem [L20-L30]
Papulosquameuze dermatosen [L40-L45]
Urticaria en erytheem [L50-L54]
Aandoeningen van huid en subcutis, verband houdend met straling [L55-L59]
Overige aandoeningen van huid en subcutis [L80-L99]

De verdere indeling staat op de volgende pagina’s.
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HOOFDKLASSE15
15-0

ZIEKTEN VAN HUID EN SUBCUTIS [L00-L99]

Aandoeningen van huidadnexen [L60-L75]
15-00 Nagelaandoeningen [L60]
Incl.
psoriasisnagel, sclerodermienagel
Excl.
onychomycose (00-200) [B35.1]
Excl.
kalknagel (00-200) [-]
Excl.
schimmelnagel (00-200) [-]
15-000 Ingegroeide nagel / onychocryptose [L60.0]
15-001 Onycholyse [L60.1]
15-002 Onychogryfose [L60.2]
15-003 Onychodystrofie [L60.3]
15-004 Gele-nagelsyndroom [L60.5]
15-008 Nagelaandoeningen, anders gespecificeerd
15-009 Nagelaandoeningen, niet gespecificeerd
15-01 Aandoeningen van eccriene zweetklieren [L74]
Excl.
hyperhidrosis (27-885) [R61.-]
15-010 Miliaria, niet gespecificeerd [L74.3]
Incl.
hitte-uitslag [-]
15-011 Anhidrose [L74.4]
Incl.
hypohidrose
15-018 Aandoeningen van eccriene zweetklieren, anders gespecificeerd
15-019 Aandoeningen van eccriene zweetklieren, niet gespecificeerd
15-02 Aandoeningen van apocriene zweetklieren [L75]
Excl.
hidradenitis suppurativa (15-072) [L73.2]
Excl.
dyshidrotisch eczeem (pompholyx) (15-371) [L30.1]
15-03 Aandoeningen van haren [-]
15-030 Alopecia areata [L63]
15-031 Alopecia androgenetica [L64]
Incl.
(mannelijke) kaalheid
15-032 Overig haarverlies, zonder littekenvorming [L65]
Excl.
trichotillomanie (08-73) [F63.3]
15-033 Alopecia cicatricans [L66]
15-034 Hypertrichose [L68]
Incl.
overmatige haargroei, overbeharing
Excl.
congenitale hypertrichose (26-631) [Q84.2]
Excl.
persisterende lanugo (26-631) [Q84.2]
15-0340 Hirsutisme [L68.0]
15-0341 Verworven hypertrichosis lanuginosa [L68.1]
15-0342 Gelokaliseerde hypertrichose [L68.2]
15-0348 Hypertrichose, anders gespecificeerd
15-0349 Hypertrichose, niet gespecificeerd
15-038 Aandoeningen van haren, anders gespecificeerd
15-039 Aandoeningen van haren, niet gespecificeerd
15-04 Acne [L70]
Excl.
rosacea (15-05) [L71]
Excl.
acne-keloïd (15-070) [L73.0]
Excl.
acne inversa, acne ectopica (15-072) [L73.2]
15-040 Acne vulgaris [L70.0]
15-041 Acne conglobata (L70.1
15-042 Acne excoriée des jeunes filles [L70.5]
15-048 Acne, anders gespecificeerd
15-049 Acne, niet gespecificeerd
15-05 Rosacea [L71]
Incl.
acne rosacea
Excl.
teleangiëctasiën (12-661) [I78.1]
15-050 Dermatitis perioralis [L71.0]
Incl.
clownseczeem
15-051 Rhinophyma [L71.1]
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15-06

15-07

15-08
15-09
15-1

15-058 Rosacea, anders gespecificeerd
15-059 Rosacea, niet gespecificeerd
Haarfollikelcysten van huid en subcutis [L72]
Incl.
cyste NNO, talgklieraandoening
15-060 Epidermale cyste [L72.0]
Incl.
milia [-]; milium [-]; miliën [-]; gerstekorrel [-]; miliumcyste [-]
15-061 Tricholemmale cyste [L72.1]
Incl.
atheroomcyste, talgcyste
15-068 Haarfollikelcysten van huid en subcutis, anders gespecificeerd
15-069 Haarfollikelcysten van huid en subcutis, niet gespecificeerd
Overige folliculaire aandoeningen [L73]
Incl.
folliculitis
15-070 Acne-keloïd [L73.0]
15-071 Pseudofolliculitis barbae [L73.1]
15-072 Hidradenitis suppurativa [L73.2]
Incl.
acne inversa; acne ectopica
15-073 Sycosis barbae [L73.8]
15-078 Folliculaire aandoeningen, anders gespecificeerd
15-079 Folliculaire aandoeningen, niet gespecificeerd
Aandoeningen van huidadnexen, anders gespecificeerd
Aandoeningen van huidadnexen, niet gespecificeerd

Infecties van huid en subcutis [L00-L08]
Excl. granuloma pyogenicum (15-8700) [L98.0
Excl. herpes zoster (00-114) [B02]
Excl. lokale infecties van huid, geclassificeerd in ICD Hoofdstuk 1
Excl. virale wratten (00-110) [B07]
Excl. erysipelas (00-035) [A46]
15-10 Huidabces, furunkel en karbunkel [L02]
Incl.
steenpuist
15-11 Cellulitis [L03]
Incl.
acute lymfangitis
Excl.
lymfangitis (12-741) [I89.1]
15-12 Impetigo [L01]
Incl.
impetigo folliculularis [L01.0]; impetigo van Bockhart [L01.0]; krentenbaard
[-]
15-13 Acute lymfadenitis [L04]
Incl.
abces, elke lymfklier
Excl.
niet specifieke lymfadenitis (12-73) [I88]
Excl.
vergrote lymfeklieren (27-74) [R59]
15-130 Acute lymfadenitis van aangezicht, hoofd en hals [L04.0]
15-131 Acute lymfadenitis van romp [L04.1]
15-132 Acute lymfadenitis van bovenste extremiteit [L04.2]
15-133 Acute lymfadenitis van onderste extremiteit [L04.3]
15-138 Acute lymfadenitis, anders gespecificeerd
15-139 Acute lymfadenitis, niet gespecificeerd
15-14 Sinus pilonidalis [L05]
Incl.
cyste, fistel, sinus; coccygeaal of pilonidaal
15-140 Sinus pilonidalis met abces [L05.0]
15-141 Sinus pilonidalis zonder abces [L05.9]
15-148 Sinus pilonidalis, anders gespecificeerd
15-149 Sinus pilonidalis, niet gespecificeerd
15-15 Overige lokale infecties van huid en subcutis [L08]
Incl.
pyodermie [L08.0]; dermatitis purulent, dermatitis septisch, dermatitis
suppuratief
15-18 Infecties van huid en subcutis, anders gespecificeerd
15-19 Infecties van huid en subcutis, niet gespecificeerd
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15-2

Bulleuze dermatosen [L10-14]
15-20 Pemphigus [L10]
15-21 Overige acantholytische dermatosen [L11]
15-22 Pemfigoïd [L12]
Incl.
parapemphigus
15-23 Overige bulleuze dermatosen [L13]
Incl.
dermatitis herpetiformis [L13.0]; ziekte van Duhring
15-28 Bulleuze dermatosen, anders gespecificeerd
15-29 Bulleuze dermatosen, niet gespecificeerd

15-3

Dermatitis en eczeem [L20-L30]
Opmerking: in dit gedeelte worden de termen dermatitis en eczeem volledig synoniem
gebruikt.
Excl. stase dermatitis (12-7101) [I83.1]
Excl. stase dermatitis NNO (12-7102) [I83.2]
Excl. dermatitis perioralis (15-050) [L71.0]
Excl. dermatitis herpetiformis (15-230) [L13.0]
Excl. aandoeningen van huid en subcutis, verband houdend met straling (15-7) [L55-L59]
Excl. eczeem door droge huid (15-8253) [L85.3]
Excl. dermatitis factitia (15-8701) [L98.1]
15-30 Atopisch eczeem [L20]
Incl.
constitutioneel eczeem, eczeem, eczeem atopicum, neurodermatitis,
dauwworm
Excl.
neurodermatitis circumscripta (15-36) [L28]
15-32 Irritatief contacteczeem [L24]
Incl.
irritatieve contactdermatitis, ortho-ergisch contacteczeem, allergisch
contacteczeem
15-33 Pruritus [L29]
Incl.
jeuk NNO [L29.9]; zwangerschapsjeuk [-]; pruritus eci [-]; nefrogene pruritus
[-]
Excl.
psychogene pruritus (08-558) [F45.8]
Excl.
neurotische excoriatie (15-8701) [L98.1]
15-34 Seborroïsch eczeem [L21]
Incl.
crusta lacteal, pityriasis capitis NNO, ‘berg’ [-], roos
15-35 Luiereczeem [L22]
15-36 Lichen simplex chronicus en prurigo [L28]
Incl.
lichen simplex chronicus, neurodermatitis circumscripta, prurigo nodularis,
urticaria papulosa
15-37 Overig eczeem [L30]
Incl.
dermatitis NNO, psoriatiforme dermatitis
Excl
hypostatisch eczeem (12-9101) [I83.1]
15-370 Nummulair eczeem
15-371 Dyshidrotisch eczeem [pompholyx] [L30.1]
Incl.
eczema dyshidroticum
Excl.
xerosis cutis (15-8253 ) [L85.3]
15-372 Intertrigineus eczeem [L30.4]
Incl.
Intertrigo, smetplekken [-]
15-373 Pityriasis alba [L30.5]
15-378 Overig eczeem, anders gespecificeerd
15-38 Dermatitis en eczeem, anders gespecificeerd
15-39 Dermatitis en eczeem, niet gespecificeerd
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De nummering is gewijzigd ten opzichte van de indeling gebruikt in de diëtetiek.
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15-4

Papulosquameuze dermatosen [L40-L45]
15-40 Psoriasis [L40]
15-403 Psoriasis vulgaris [L40.0]
Incl.
nummulaire psoriasis, psoriasis ‘en plaque’’
15-404 Pustulosis palmaris et plantaris [L40.3]
Incl.
ziekte van Andrews-Barber
15-405 Psoriasis guttata [L40.4]
15-408 Psoriasis, anders gespecificeerd
Incl.
psoriasis arthropathica [-]
15-409 Psoriasis, niet gespecificeerd
15-41 Parapsoriasis [L41]
15-42 Pityriasis rosea [L42]
15-43 Lichen planus [L43]
Incl.
Lichen ruber planus
15-44 Overige papulosquameuze dermatosen [L44]
15-48 Papulosquameuze dermatosen, anders gespecificeerd
15-49 Papulosquameuze dermatosen, niet gespecificeerd

15-6

Urticaria en erytheem [L50-L54]
Excl. lyme disease (00-05) [A69.2]
Excl. rosacea (15-05) [L71]
15-60 Erythema nodosum [L52]
15-61 Urticaria [L50]
Incl.
galbulten [-]; netelroos [-]
Excl.
urticaria papulosa (15-36) [L28]
Excl.
urticaria door zonnestraling (15.71) [L56.3]
Excl.
urticaria pigmentosa (26-622) [Q82.2]
15-610 Allergische urticaria [L50.0]
15-611 Idiopatische urticaria [L50.1]
15-612 Urticaria door koude en warmte [L50.2]
15-618 Urticaria, anders gespecificeerd
15-619 Urticaria, niet gespecificeerd
15-68 Urticaria en erytheem, anders gespecificeerd
15-69 Urticaria en erytheem, niet gespecificeerd

15-7

Aandoeningen van huid en subcutis, verband houdend met straling [L55-L59]
15-70 Zonnebrand [L55]
15-700 Eerstegraads zonnebrand [L55.0]
15-701 Tweedegraads zonnebrand [L55.1]
15-702 Derdegraads zonnebrand [L55.2]
15-708 Zonnebrand, anders gespecificeerd
15-709 Zonnebrand, niet gespecificeerd
15-71 Overige acute huidveranderingen door ultraviolette straling [L56]
Incl.
fototoxische reactie, fotoallergische reactie door: geneesmiddelen,
bepaalde planten, koolteerderivaten; photodermatose, fotocontactdermatitis
[berloque-dermatitis]; urticaria door zonnestraling, polymorfe lichteruptie;
15-72 Huidverandering door chronische blootstelling aan niet-ioniserende straling [L57]
Incl.
keratosis actinica, keratose NNO, dermatitis door zonnestraling, keratose
senile, landmanshuid zeemanshuid
Excl.
teleangiëctasiën (12-662) [-]
Excl.
postinflammatoire hyperpigmentatie (15-8050) [L81.0]
Excl.
postinflammatoire hypopigmentaties (15-8058) [-]
15-73 Radiodermatitis [L58.9]
15-74 Radiogene fibrose [-]
15-78 Aandoeningen van huid en subcutis, verband houdend met straling, anders
gespecificeerd
15-79 Aandoeningen van huid en subcutis, verband houdend met straling, niet
gespecificeerd
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De nummering is gewijzigd t.o.v. de indeling gebruikt in de diëtetiek.
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15-8

Overige aandoeningen van huid en subcutis [L80-L99]
15-800 Vitiligo [L80]
15-805 Overige pigmentatiestoornissen [L81]
Excl.
geboortevlek (26-625) [Q82.5]
15-8050 Postinflammatoire hyperpigmentatie [L81.0]
15-8051 Chloasma [L81.1]
Incl.
melasma, zwangerschapsmasker,
hyperpigmentatie NNO, pigmentatiestoornis door
zon
15-8052 Sproeten [L81.2]
Incl.
efeliden
15-8053 Café au lait-vlekken [L81.3]
15-8054 Leukodermie, niet elders geclassificeerd [L81.5]
15-8055 Overige aandoeningen met verminderde melaninevorming [L81.6]
15-8056 Gepigmenteerde dermatose met purpura [L81.7]
Incl.
angioma serpiginosum
15-8057 Overige vormen van hyperpigmentatie door melanine [L81.4]
Incl.
lentigo, lentigo benigne, lentigo senilis,
levervlekken, naevus naevocellularis, moedervlek
Excl.
ziekte van Addison, bijnierschorsinsufficiëntie (05-8)
[E27.1]
15-8058 Overige pigmentatiestroonissen, anders gespecificeerd
Incl.
ijzerpigmentatie, tatoeage, dermite ocre,
stuwingsvlekken, hypopigmentatie NNO,
postinflammatoire hypopigmentatie [-]
15-810 Seborroïsche keratose [L82]
Incl.
verruca seborrhoica, ouderdomswrat, dermatosis papulosa nigra,
teken van Leser-Trélat
15-815 Acanthosis nigricans [L83]
Incl.
confluerende en reticulaire papillomatose
15-820 Eelt en likdoorns [L84]
15-825 Overige epidermisverdikking [L85]
Incl.
cornu cutaneum NNO [L85.8], kerato-acanthoom [-]; keratosis
pilaris [-]
Excl.
hypertrofische huidaandoeningen (15-8400) [L91.0]
15-8250 Verworven ichtyose [L85.0]
Excl.
congenitale ichthyose (26-60) [Q80]
15-8251 Verworven keratosis [keratodermie] palmaris et plantaris [L85.1]
15-8252 Keratosis punctata (palmaris et plantaris [L85.2]
15-8253 Xerosis cutis [L85.3]
Incl.
eczeem door droge huid, eczema asteatoticum,
cracquelèe-eczeem, uitdrogingseczeem
Excl.
dyshidrotisch eczeem (15-371) [L30.1]
15-8258 Overige epidermisverdikking, anders gespecificeerd
15-830 Decubitusulcus [L89]
Incl.
doorliggen, gipsulcus, drukulcus
15-835 Atrofische huidaandoeningen [L90]
15-8350 Lichen sclerosus et atrophicus [L90.0]
15-8351 Acrodermatitis chronica atrophicoans [L90.4]
15-8352 Littekens en fibrose van huid [L90.5]
Incl.
adherent litteken (huid), cicatrix, litteken NNO,
misvorming door litteken, atrofisch litteken
Excl.
hypertrofisch litteken (15-8400) [L91.0]
Excl.
keloïdlitteken (15-8400) [L91.0]
Excl.
radiogene fibrose (15-74) [-]
15-8353 Striae atrophicae [L90.6]
15-8358 Atrofische huidaandoeningen, anders gespecificeerd

12

Omdat deze klasse is ingedeeld in meer dan 8 subklassen zijn twee cijfers toegevoegd. Bovendien is de
nummering gewijzigd t.o.v. de indeling gebruikt in de diëtetiek.
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15-840

15-845

15-850

15-855

15-860

15-865

15-870

15-8359 Atrofische huidaandoeningen, niet gespecificeerd
Hypertrofische huidaandoeningen [L91]
15-8400 Keloïdlitteken [L91.0]
Incl.
hypertrofisch litteken, keloïd
Excl.
acne-keloïd (15-070) [L73.0]
Excl.
litteken NNO (15-8352) [L90.5]
15-8408 Hypertrofische huidaandoeningen, anders gespecificeerd
15-8409 Hypertrofische huidaandoeningen, niet gespecificeerd
Granulomateuze aandoeningen van huid en subcutis [L92]
Incl.
granulomateuze ontsteking NNO, granuloma annulare,
necrobiosis lipoïdica
Lupus erythematodes [L93]
Excl.
lupus erythematodes disseminatus (LED) (17-2) [M32]
Excl.
sclerodermie (17.4) [M34]
15-8500 Discoïde lupus erythematodes [L93.0]
Incl.
CLE, cutane lupus erythematodes
15-8501 Subacute cutane lupus erythemathodes [L93.1]
15-8508 Lupus erythematodes, anders gespecificeerd
15-8509 Lupus erythematodes, niet gespecificeerd
Overige gelokaliseerde bindweefselaandoeningen [L94]
Excl.
systeemziekten van bindweefsel (17) [M30-M36]
15-8550 Gelokaliseerde sclerodermie [morphaea] [L94.0]
Incl.
circumscripte sclerodermie
15-8551 Bandvormige sclerodermie [L94.1]
Incl.
sclérodermie en coup de sabre
15-8552 Calcinosis cutis [L94.2]
15-8558 Overige gelokaliseerde bindweefselaandoeningen, anders
gespecificeerd
Vasculitis beperkt tot de huid, niet elders geclassificeerd [L95]
Excl.
granulomatose van Wegener (17.10) [M31.3]
Excl.
panniculitis (van): recidiverend [Weber-Christian] (17-86) [M35.6]
Excl.
polyartriitis nodosa (17.0) [M30]
Excl.
purpura van Henoch(-Schönlein) (04-2) [D69]
Excl.
serumziekte (32-10) [T80.6]
Excl.
urticaria (15-6) [L50]
15-8600 Liverdo vasculitis [L95.0]
Incl.
atrophie blanche (en plaque)
15-8601 Erythema elevatum diutinum [L95.1]
15-8608 Vasculitis beperkt tot de huid, niet elders gespecificeerd, anders
gespecificeerd
15-8609 Vasculitis beperkt tot de huid, niet elders gespecificeerd, niet
gespecificeerd
Ulcus van onderste extremiteit, niet elders geclassificeerd [L97]
Incl.
Ulcus cruris [-], ulcus cruris: arteriosum, venosum, arteriosum et
venosum, ulcus van huid NNO, open been
Excl.
ulcus varicosum (12-7100) [I83.0]
Excl.
infecties van huid en subcutis (15-1) [L00-L08]
Excl.
decubitusulcus (15-830) [L89]
Aandoeningen van huid en subcutis, niet elders geclassificeerd [L98]
15-8700 Granuloma teleangiectaticum [L98.0]
Incl.
granuloma pyogenicum
15-8701 Dermatitis factitia [L98.1]
Incl.
neurotische excoriatie, liplikeczeem, dermatitis
artefacta
Excl.
acne excoriée des jeunes files (15-042) [L70.5]
15-8702 Febriele neutrofiele dermatose [Sweet] [L98.2]
15-8703 Eosinofiele cellulitis [Wells] [L98.3]
15-8704 Chronisch huidulcus, niet elders geclassificeerd [L98.4]
Incl.
chronisch huidulcus NNO, tropisch ulcus NNO
Excl.
ulcus varicosum (12-7100) [I83.0]
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15-880

Excl.
infecties van huid en subcutis (15-1) [L00-L08]
Excl.
decubitusulcus (15-830) [L89]
Excl.
ulcus van onderste extremiteit NEC (15-865) [L97]
15-8705 Mucinose van huid [L98.5]
Incl.
focale mucinose, lichen myxoedematosus
15-8706 Infiltratieve aandoeningen van huid en subcutis, anders
gespecificeerd [L98.6]
15-8708 Aandoeningen van huid en subcutis, anders gespecificeerd
15-8709 Aandoeningen van huid en subcutis, niet gespecificeerd
Overige aandoeningen van huid en subcutis, anders gespecificeerd
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HOOFDKLASSEN 16 t/m 21

Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.

ZIEKTEN VAN BOTSPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL [M00M99]

bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (00) [A00-B99]
nieuwvormingen (01 t/m 03) [C00-D48]
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (05&06) [E00-E90]
zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (24) [P00-P96]
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (25&26) [Q00-Q99]
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Deze hoofdklassen zijn gebaseerd op hoofdstuk XIII van de ICD-10.

16

ARTROPATHIEËN [M00-M25]

16-1

Inflammatoire polyartropathieën [M05-M14]
16-10 Seropositieve reumatoïde artritis
Incl
reumatoïde vasculitis [M05.2]
16-11 Overige reumatoïde artritis [M06]
16-12 Juveniele artritis [M08]
16-13 Jicht [M10]
Incl.
idiopathische jicht; bursitis door jicht [M10.0]
16-130 Tophi (Jichtknobbels) [-] [M10.0]
16-138 Jicht, anders gespecificeerd
16-139 Jicht, niet gespecificeerd
16-14 Overige artropathieën door kristalafzetting [M11]
Incl.
chondrocalcinose
16-18 Inflammatoire polyartropathieën, anders gespecificeerd
Incl.
polyartritis, niet gespecificeerd
16-19 Inflammatoire polyartropathieën, niet gespecificeerd

16-2

Artrose [M15-M19]

16-8

Artropathieën, anders gespecificeerd

16-9

Artropathieën, niet gespecificeerd

17

SYSTEEMZIEKTEN VAN BINDWEEFSEL [M30-M36]

17-0

Polyarteriitis nudosa en verwante aandoeningen [M30]

17-1

Overige necrotiserende vaataandoeningen [M31]
17-10 Granulomatose van Wegener [M31.3]
17-18 Overige necrotiserende vaataandoeningen, anders gespecificeerd

17-2

Lupus erythematodes disseminatus (LED) [M32]
Incl.
systemic lupus erythematosus (SLE)

17-3

Dermatopolymyositis [M33]

17-4

Systemische sclerose [M34]
Incl.
sclerodermie; CREST-syndrome [M34.1]
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17-8

Systeemziekten van bindweefsel, anders gespecificeerd
17-80 Sicca-syndroom (Sjögren) [M35.0]
17-82 Ziekte van Behcet [M35.2]
17-86 Recidiverende panniculitis [Weber-Christian] [M35.6]

17-9

Systeemziekten van bindweefsel, niet gespecificeerd

18

DORSOPATHIEËN [M40-M54]

18-0

Deformerende dorsopathieën [M40-M43]
18-01 Scoliose [M41]
18-08 Deformerende dorsopathieën, anders gespecificeerd
18-09 Deformerende dorsopathieën, niet gespecificeerd

18-8

Dorsopathieën, anders gespecificeerd

18-9

Dorsopathieën, niet gespecificeerd

19

AANDOENINGEN VAN WEKE DELEN [M60-M79]
Incl.
fibromyalgie

20

OSTEOPATHIEËN EN CHONDROPATHIEËN [M80-M94]

20-0

Afwijkingen in dichtheid en structuur van bot [M80-M85]
Incl.
osteoporose

20-1

Overige osteopathieën [M86-M90]
20-12 Ziekte van Paget van bot (osteitis deformans) [M88]
20-18 Overige osteopathieën, anders gespecificeerd

20-8

Osteopathieën en chondropathieën, anders gespecificeerd

20-9

Osteopathieën en chondropathieën, niet gespecificeerd

21

OVERIGE AANDOENINGEN VAN BOTSPIERSTELSEL EN BINDWEEFSEL [M95-M99]
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HOOFDKLASSE 22
Incl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.

ZIEKTEN VAN UROGENITAAL STELSEL [N00-N99]

gynaecologische ziekten / aandoeningen [-]
bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (00) [A00-B99]
nieuwvormingen (01 t/m 03) [C00-D48]
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (05&06) [E00-E90]
zwangerschap, bevalling en kraambed (23) [O00-O99]
bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode (24) [P00-P96]
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (25&26) [Q00-Q99]
symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders
geclassificeerd (27&28) [R00-R99]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk XIV van de ICD-10.

22

ZIEKTEN VAN URINEWEGSTELSEL EN GESLACHTSORGANEN [N00-N99]

22-0

Ziekten / aandoeningen van nier en ureter [-]
22-00 Ziekten van glomeruli [N00-N08]
22-000 Nefrotisch syndroom [N04]
22-001 Niet gespecificeerd nefritisch syndroom [N05]
Incl.
glomerulonefritis
22-002 Recidiverende en persisterende hematurie [N02]
Incl.
IgA nefropathie
22-008 Ziekten van glomeruli, anders gespecificeerd
22-009 Ziekten van glomeruli, niet gespecificeerd
22-01 Tubulo-interstitiële nierziekten [N10-N16]
Incl.
obstructieve uropathie en reflux-uropathie
22-02 Nierinsufficiëntie [N17-N19]
22-020 Acute nierinsufficiëntie [N17]
22-021 Chronische nierinsufficiëntie [N18]
22-028 Nierinsufficiëntie, anders gespecificeerd
22-029 Nierinsufficiëntie, niet gespecificeerd
22-03 Urolithiasis [N20-N23]
Incl.
nierstenen [20.0], ureterstenen [N20.1]
22-08 Ziekten / aandoeningen van nier en ureter, anders gespecificeerd
22-09 Ziekten / aandoeningen van nier en ureter, niet gespecificeerd

22-1

Overige aandoeningen van urinewegen [N30-N39]
Incl.
urineweginfecties; stress-incontinentie [N39.3]; overige gespecificeerde
urineincontinentie [N39.4], overloop incontinentie, reflex incontinentie en urge
incontinentie

22-2

Ziekten van mannelijke geslachtsorganen [N40-N51]

22-3

Aandoeningen van mamma [N60-N64]
22-30 Benigne dysplasie van mamma [N60]
22-31 Ontstekingsprocessen van mamma [N61]
22-33 Hypertrofie van mamma [N62]
22-38 Aandoeningen van mamma, anders gespecificeerd
22-39 Aandoeningen van mamma, niet gespecificeerd

22-4

Ontstekingsprocessen van vrouwelijke organen in bekken [N70-N77]

22-5

Niet-inflammatoire aandoeningen van vrouwelijke geslachtsorganen [N80-N98]
Incl.
endometriose [N80]; genitale prolaps bij vrouw, inclusief rectokèle; fistels [N82];
dysplasie van cervix uteri [N87]; afwezige, geringe en weinig frequente menstruatie
[N91]; overvloedige, frequente en onregelmatige menstruatie [N92]; infertiliteit bij
vrouw [N97]
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Excl.

vulva-oedeem (12-811) [N90.8]

22-8

Ziekten van urinewegstelsel en geslachtsorganen, anders gespecificeerd
Incl.
Premenstrueel spanningssyndroom [N94.3]; infertiliteit bij vrouw [N97]

22-9

Ziekten van urinewegstelsel en geslachtsorganen, niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 23
Excl.
Excl.

ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN KRAAMBED [O00-O99]

ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV) (00-13) [B20-B24]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk XV van de ICD-10.

23

ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN KRAAMBED [O00-O99]

23-1

Oedeem, proteïnurie en hypertensieve aandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling
en kraambed [O10-O16]
23-10 Reeds bestaande hypertensie als complicatie van zwangerschap, bevalling en
kraambed [O10]
23-11 Reeds bestaande hypertensieve aandoening met gesuperponeerde proteïnurie [O11]
23-12 Zwangerschapsoedeem en proteïnurie zonder hypertensie [O12]
23-18 Oedeem, proteïnurie en hypertensieve aandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling
en kraambed, anders gespecificeerd
23-19 Oedeem, proteïnurie en hypertensieve aandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling
en kraambed, niet gespecificeerd

23-2

Overige aandoeningen van moeder hoofdzakelijk verband houdend met zwangerschap
[O20-O29]
Incl.
flebitis en tromboflebitis, varices van onderste extremiteiten, hemorroïden, varices van
vulva als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed [-]
Excl. zwangerschapsdiabetes (05-14) [O23]
13
Excl. ondervoeding (06-00) [E40-E46]
23-23 Ondervoeding tijdens zwangerschap [O25]
23-27 Overvloedig zwangerschapsbraken [O21]
Incl.
hyperemesis gravidarum
23-28 Overige aandoeningen van moeder hoofdzakelijk verband houdend met
zwangerschap, anders gespecificeerd
23-280 Excessieve gewichtstoename tijdens zwangerschap [O26.0]
23-281 Geringe gewichtstoename tijdens zwangerschap [O26.1]

23-8

Zwangerschap, bevalling en kraambed, anders gespecificeerd

23-9

Zwangerschap, bevalling en kraambed, niet gespecificeerd

13

van moeder tijdens borstvoeding
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HOOFDKLASSE 24

Incl.
Excl.
Excl.
Excl.
Excl.

BEPAALDE AANDOENINGEN DIE HUN OORSPRONG HEBBEN IN
PERINATALE PERIODE [P00-P96]

aandoeningen ontstaan in perinatale periode, ook al doet sterfte of ziekte zich later voor
nieuwvormingen (01 t/m 03) [C00-D48]
endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen (05&06) [E00-E90]
congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen (25&26) [Q00-Q99]
letsel, vergiftiging en bepaalde gevolgen van uitwendige oorzaken (29 t/m 32) [S00-T98]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk XVI van de ICD-10.

24

BEPAALDE AANDOENINGEN DIE HUN OORSPRONG HEBBEN IN PERINATALE
PERIODE [P00-P96]

24-0

Gevolgen voor foetus en pasgeborene door factoren van moeder en door complicaties
14
van zwangerschap en bevalling [P00-P04]

24-1

Stoornissen gerelateerd aan zwangerschapsduur en foetale groei [P05-P08]

24-2

Geboortetraumata [P10-P15]
24-20 Intracraniale laceratie en bloeding door geboortetrauma [P10]
24-21 Andere letsels van centraal zenuwstelsel door geboortetrauma [P11]
24-22 Letsel van hoofdhuid door geboortetrauma [P12]
24-23 Letsel van skelet door geboortetrauma [P13]
24-24 Letsel van perifeer zenuwstelsel door geboortetrauma [P14]
24-28 Geboortetrauma, anders gespecificeerd
24-29 Geboortetrauma, niet gespecificeerd

24-3

Aandoeningen van ademhalingsstelsel en van hart en vaatstelsel specifiek voor
perinatale periode [P20-P29]

24-4

Infecties specifiek voor perinatale periode [P35-P39]
Incl.
congenitale virusziekten [P35]

24-5

Hemorragische en hematologische aandoeningen van foetus en pasgeborene [P50-P61]
Incl.
neonatale bloedingen [P50-P54]; neonatale geelzucht [P57-P59]

24-6

Toestanden met betrekking tot huid en temperatuurregulatie van foetus en
pasgeborene [P80-P83]
Incl.
hypothermie van pasgeborene [P80]
Excl. ‘berg’ (15-34) [-]
Excl. luiereczeem (15-35) [L22]

24-8

Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode, anders
gespecificeerd
24-80 Voorbijgaande endocriene stoornissen en stofwisselingsstoornissen specifiek voor
foetus en pasgeborene [P70-P74]
24-81 Aandoeningen van spijsverteringsstelsel van foetus en pasgeborene [P75-P78]
Incl.
darmobstructie
24-82 Convulsies bij pasgeborenen [P90]
24-83 Overige stoornissen van cerebrale status van pasgeborene [P91]
24-84 Voedingsproblemen bij pasgeborene [P92]
24-85 Reacties op en intoxicaties door geneesmiddelen toegediend aan foetus en
pasgeborene [P93]
24-86 Stoornissen van spiertonus van pasgeborene [P94]
24-87 Foetale dood waarvan oorzaak niet gespecificeerd is [P95]

14

Gekozen is voor de indeling gebruikt in de Ontwerp CMT voor Paramedische Beroepen; die is voor huidtherapie beter
te gebruiken dan de indeling gehanteerd in de CMT-diëtetiek.
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24-9

Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode, niet
gespecificeerd
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HOOFDKLASSEN 25 & 26

CONGENITALE AFWIJKINGEN, MISVORMINGEN EN
CHROMOSOOMAFWIJKINGEN [Q00-Q99]

Deze hoofdklassen zijn gebaseerd op hoofdstuk XVII van de ICD-10.

25

CONGENITALE MISVORMINGEN VAN BEWEGINGSSYSTEEM [Q65-Q79]

25-4

Congenitale misvormingen van extremiteiten [-]
Excl. verworven afwezigheid van extremiteit (39-10) [Z89]
25-42 Onderontwikkeling van bovenste extremiteit [Q71]
25-420 Congenitaal totaal ontbreken van bovenste extremiteit[en] [Q71.0]
25-421 Congenitaal ontbreken van bovenarm en onderarm, met aanwezige hand
[Q71.1]
25-422 Congenitaal ontbreken van zowel onderarm als hand [Q71.2]
25-423 Congenitaal ontbreken van hand en vinger(s) [Q71.3]
25-428 Onderontwikkeling van bovenste extremiteit [Q71], anders gespecificeerd
25-429 Onderontwikkeling van bovenste extremiteit [Q71], niet gespecificeerd
25-43 Onderontwikkeling van onderste extremiteit [Q72]
25-430 Congenitaal totaal ontbreken van onderste extremiteit[en] [Q72.0]
25-431 Congenitaal ontbreken van bovenbeen en onderbeen, met aanwezige voet
[Q72.1]
25-432 Congenitaal ontbreken van zowel onderbeen als voet [Q72.2]
25-433 Congenitaal ontbreken van voet of teen (tenen) [Q72.3]
25-438 Onderontwikkeling van onderste extremiteit, anders gespecificeerd
25-439 Onderontwikkeling van onderste extremiteit, niet gespecificeerd
25-48 Congenitale misvormingen van extremiteiten, anders gespecificeerd
25-49 Congenitale misvormingen van extremiteiten, niet gespecificeerd

25-8

Congenitale misvormingen van bewegingssysteem, anders gespecificeerd
Incl.
syndroom van Ehlers-Danlos [Q79.6]

25-9

Congenitale misvormingen van bewegingssysteem, niet gespecificeerd

26

OVERIGE CONGENITALE MISVORMINGEN EN CHROMOSOOMAFWIJKINGEN [-]

26-0

Congenitale misvormingen van zenuwstelsel [Q00-Q07]
26-03 Congenitale hydrocefalus [Q03]
26-04 Spina bifida [Q05]
26-08 Congenitale misvormingen van zenuwstelsel, anders gespecificeerd
26-09 Congenitale misvormingen van zenuwstelsel, niet gespecificeerd

26-3

Congenitale misvormingen van tractus circulatorius en tractus respiratorius [-]
26-30 Congenitale misvormingen van hart en vaatstelsel [Q20-Q28]
26-300 Congenitale misvormingen van hart [-]
26-3000 Ventrikelseptumdefect [Q21.0]
26-3001 Atriumseptumdefect [Q21.1]
26-3002 Atrioventriculair septumdefect [Q21.2]
26-3003 Tetralogie van Fallot [Q21.3]
26-3004 Aortopulmonaal septumdefect [Q21.4]
26-3008 Congenitale misvormingen van hart, anders gespecificeerd
26-3009 Congenitale misvormingen van hart, niet gespecificeerd
26-301 Congenitale misvormingen van grote arteriën [Q25]
26-302 Congenitale misvormingen van grote venen [Q26]
26-308 Congenitale misvormingen van hart en vaatstelsel, anders gespecificeerd
26-309 Congenitale misvormingen van hart en vaatstelsel, niet gespecificeerd
26-31 Congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel [Q30-Q34]
26-310 Congenitale misvormingen van trachea en bronchus [Q32]
26-311 Congenitale misvormingen van long [Q33]
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26-318 Congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel, anders gespecificeerd
26-319 Congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel, niet gespecificeerd
26-38 Congenitale misvormingen van tractus circulatorius en tractus respiratorius, anders
gespecificeerd
26-39 Congenitale misvormingen van tractus circulatorius en tractus respiratorius, niet
gespecificeerd
26-4

Congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel [-]
26-40 Gespleten lip en gespleten gehemelte [Q35-Q37]
Incl.
hazenlip, schisis
26-41 Congenitale stenose en strictuur van oesophagus [Q39.3]
26-42 Atresie van de galwegen [Q44.2]
26-48 Congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel, anders gespecificeerd
26-49 Congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel, niet gespecificeerd

26-5

Congenitale misvormingen van urogenitale stelsel [-]
26-50 Congenitale misvormingen van mamma [Q83]
Incl.
ontbreken van tepel [Q83.2]
26-51 Congenitale misvormingen van geslachtsorganen [Q50-Q56]
26-52 Congenitale misvormingen van nier en urinewegen [Q60-Q64]
26-58 Congenitale misvormingen van urogenitale stelsel, niet gespecificeerd
26-59 Congenitale misvormingen van urogenitale stelsel, anders gespecificeerd

26-6

Overige congenitale misvormingen [-]
26-60 Congenitale ichtyose [Q80]
Incl.
ichtyosis vulgaris [Q80.0], harlekijnfoetus [Q80.4]
26-61 Epidermolysis bullosa [Q81]
26-62 Overige congenitale misvormingen van huid [Q82]
Excl.
sinus pilonidalis (15-14) [L05]
Excl.
syndroom van Sturge-Weber (26-648) [Q85.5]
26-620 Hereditair lymfoedeem [Q82.0]
Incl.
congenitaal, aangeboren oedeem [-], primair oedeem [-]
26-621 Xeroderma pigmentosum [Q82.1]
26-622 Mastocytose [Q82.2]
Incl.
urticaria pigmentosa
26-623 Incontinentia pigmenti [Q82.3]
26-624 Ectodermale dysplasie (anhidrotisch) [Q82.4]
26-625 Congenitale niet-neoplasitische naevus [Q82.5]
Incl.
moedervlek NNO, naevus: aardbei, flammeus, sanguineus,
vasculair NNO, verrucosus, vinosus, unna, ooievaarsbeet [-]
Excl.
tierfell naevus, reuze naevus, reuze behaarde naevus (03-78)
[D48.5]
Excl.
niet-neoplastische naevus (12-661) [I78.1]
Excl.
café au lait-vlekken (15-8053) [L81.3]
Excl.
lentigo (15-8057) [L81.4]
Excl.
gepigmenteerde naevus, melanocytaire naevi (03-30) [D22]
26-628 Overige congenitale misvormingen van huid, anders gespecificeerd
Incl.
skin tags [Q82.8]
26-63 Congenitale misvormingen van huidadnexen [-]
Incl.
congenitale misvormingen van nagels
26-630 Congenitale alopecia [Q84.0]
26-631 Overige congenitale misvormingen van haar [Q84.2]
Incl.
congenitale: hypertrichose, misvorming van haar NNO,
persisterend lanugo
26-638 Congenitale misvormingen van huidadnexen, anders gespecificeerd
26-639 Congenitale misvormingen van huidadnexen, niet gespecificeerd

15

Gekozen is voor de indeling gebruikt in de Ontwerp CMT voor Paramedische beroepen; die is voor
huidtherapie beter te gebruiken dan de indeling gehanteerd in de CMT-diëtetiek.
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26-64 Facomatosen, niet elders geclassificeerd [Q85]
26-640 Neurofibromatose (niet maligne) [Q85.0]
Incl.
ziekte van Recklinghausen
26-641 Tubereuze sclerose [Q85.1]
26-648 Overige facomatosen, niet elders geclassificeerd, anders gespecificeerd
Incl.
syndroom van Sturge-Weber [Q85.5]
26-66 Congenitale gestoorde ontwikkelingssyndromen waarbij multipele orgaansystemen
zijn aangedaan [Q87]
Incl.
syndroom van Prader-Willi [Q87.1]
26-68 Overige congenitale misvormingen, anders gespecificeerd
26-7

Chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd [Q90-Q99]
26-70 Syndroom van Down [Q90]
26-71 Syndroom van Turner [Q96]
26-72 Deletie [-]
26-78 Chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd, anders gespecificeerd
26-79 Chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd, niet gespecificeerd

26-8

Overige congenitale misvormingen en chromosoomafwijkingen, anders gespecificeerd
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HOOFDKLASSEN 27 & 28

Excl.

SYMPTOMEN, AFWIJKENDE KLINISCHE BEVINDINGEN EN
LABORATORIUMUITSLAGEN, NIET ELDERS
GECLASSIFICEERD [R00-R99]

bepaalde aandoeningen, die hun oorsprong hebben in perinatale periode (24) [P00-P96]

Deze hoofdklasse is gebaseerd op hoofdstuk XVIII van de ICD-10.
Aanwijzing:
Hoofdstuk XVIII bevat symptomen, afwijkende uitkomsten van klinische of andere
onderzoeken en onvolledig omschreven ziektebeelden, waarbij geen elders classificeerbare diagnose
wordt vermeld. Symptomen die tamelijk duidelijk verwijzen naar een bepaalde diagnose zijn vermeld
bij een code in een ander hoofdstuk van de classificatie. In het algemeen omvatten de codes in dit
hoofdstuk de minder goed omschreven aandoeningen en symptomen die, zolang er geen definitieve
diagnose is gesteld, in gelijke mate op twee of meer ziekten of op twee of meer orgaansystemen
kunnen wijzen.

27

SYMPTOMEN, NIET ELDERS GECLASSIFICEERD [-]

27-0

Symptomen betreffende hart en vaatstelsel en ademhalingsstelsel [R00-R09]
27-00 Afwijkingen van hartslag [R00]
Excl.
hartritmestoornissen (12-44) [-]
27-03 Meting van verhoogde of verlaagde bloeddruk zonder diagnose [R03]
27-05 Hoesten [R05]
27-06 Afwijkingen van ademhaling [R06]
27-060 Dyspnoe [R06.0]
Incl.
kortademigheid; apnoe NNO; ademhalingsklachten NNO [-];
ademhalingsstoornissen NNO [-]
27-062 Hyperventilatie [R06.4]
27-068 Afwijkingen van ademhaling, anders gespecificeerd
27-069 Afwijkingen van ademhaling, niet gespecificeerd
27-07 Pijn in keel en borst [R07]
27-08 Symptomen betreffende hart en vaatstelsel en ademhalingsstelsel, anders
gespecificeerd
27-09 Symptomen betreffende hart en vaatstelsel en ademhalingsstelsel, niet gespecificeerd

27-1

Symptomen betreffende spijsverteringsstelsel en buik [R10-R19]
27-10 Pijn in buik en bekken [R10]
27-11 Misselijkheid en braken [R11]
Incl.
ruminatie
27-12 Zuurbranden (pyrosis) [R12]
27-13 Dysfagie [R13]
Incl.
slikproblemen NNO
27-14 Flatulentie en aanverwante aandoeningen [R14]
Incl.
meteorisme
27-15 Incontinentie voor faeces [R15]
27-17 Ascites [R18]
27-18 Symptomen betreffende spijsverteringsstelsel en buik, anders gespecificeerd
Incl.
afwijkende darmgeruisen [R19.1]; zichtbare peristaltiek [R19.2]; foetor ex
ore [R19.6]
Excl.
functionele diarree (14-68) [K59.1]
27-19 Symptomen betreffende spijsverteringsstelsel en buik, niet gespecificeerd

27-2

Symptomen betreffende huid en subcutis [R20-R23]
27-20 Sensibiliteitsstoornissen van huid [R20]
27-200 Anaesthesie van huid [R20.0]
27-201 Hypesthesie van huid [R20.1]
27-202 Paresthesie van huid [R20.2]
Incl.
prikkelend gevoel; speldenprikken; tintelen
27-203 Hyperesthesie [R20.3]
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27-208

27-21
27-22
27-23

27-24
27-28
27-29

Overige sensibiliteitsstoornissen van huid, niet gespecificeerd
Incl.
hyperpathie [R20.8]
27-209 Overige sensibiliteitsstoornissen van huid, anders gespecificeerd
Vluchtig exantheem en overige niet-specifieke erupties [R21]
Gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel van huid en subcutis [R22]
Overige veranderingen van huid [R23]
27-230 Cyanose [R23.0]
27-231 Bleke huid [R23.1]
Incl.
klamme huid
27-232 Opvliegingen [flushes]
Incl.
overmatig blozen [R23.2]
27-233 Veranderingen van huidstructuur [R23.4]
Incl.
afschilfering, schubvorming, verdikking: van huid [R23.4],
lichenificatie, teken van Stemmer, Stemmerse zeichen
27-238 Overige veranderingen van huid, anders gespecificeerd
Pitting oedeem [R60.9]
Symptomen betreffende huid en subcutis, anders gespecificeerd
Symptomen betreffende huid en subcutis, niet gespecificeerd

27-3

Symptomen betreffende zenuwstelsel en botspierstelsel [R25-R29]

27-4

Symptomen betreffende nier en urinewegen [R30-R39]
27-41 Niet gespecificeerde urine-incontinentie [R32]
27-42 Polyurie [R35]
27-43 Anurie en oligurie [R34]
27-48 Symptomen betreffende nier en urinewegen, anders gespecificeerd
27-49 Symptomen betreffende nier en urinewegen, niet gespecificeerd

27-5

Symptomen betreffende cognitie, perceptie, emotionele toestand en gedrag [R40-R46]
27-50 Somnolentie, stupor en coma [R40]
Incl.
sufheid, subcoma, bewusteloosheid NNO
27-51 Overige symptomen betreffende cognitieve functies en bewustzijn [R41]
Incl.
amnesie / geheugenproblemen [-], desoriëntatie, niet gespecificeerd
[R41.0], verwardheid NNO
27-52 Duizeligheid en draaierigheid [R42]
Incl.
licht in hoofd; duizeligheid NNO
27-53 Stoornissen van reuk- en smaakzin [R43]
27-56 Symptomen betreffende emotionele toestand [R45]
Excl.
stemmingsstoornissen [affectieve stoornissen] (08-4) [F30-F39]
27-560 Nervositeit [R45.0]
Incl.
nerveuze spanning
27-561 Rusteloosheid en agitatie [R45.1]
27-562 Zich ongelukkig voelen [R45.2]
Incl.
zich zorgen maken
27-563 Afstomping en apathie [R45.3]
27-564 Geprikkeldheid en woede [R45.4]
27-565 Vijandigheid [R45.5]
27-566 Lichamelijk geweld [R45.6]
27-567 Toestand van emotionele shock en stress, niet gespecificeerd [R45.7]
27-568 Symptomen betreffende emotionele toestand, anders gespecificeerd
27-569 Symptomen betreffende emotionele toestand, niet gespecificeerd
27-57 Symptomen betreffende uiterlijk en gedrag [R46]
27-570 Zeer geringe persoonlijke hygiëne [R46.0]
27-571 Bizar voorkomen [R46.1]
27-572 Vreemd en onverklaarbaar gedrag [R46.2]
27-573 Hyperactiviteit [R46.3]
27-574 Traagheid en gebrekkige ontvankelijkheid [R46.4]
27-575 Achterdochtigheid en uitgesproken ontwijkend gedrag [R46.5]
27-576 Overmatige bezorgdheid en preoccupatie met zorgwekkende
gebeurtenissen [R46.6]
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27-577

Breedsprakigheid en vertellen van bijkomstige details die reden voor
contact maskeren [R46.7]
27-578 Symptomen betreffende uiterlijk en gedrag, anders gespecificeerd
27-579 Symptomen betreffende uiterlijk en gedrag, niet gespecificeerd
27-58 Symptomen betreffende cognitie, perceptie, emotionele toestand en gedrag, anders
gespecificeerd
Incl.
concentratiestoornissen [-]
27-59 Symptomen betreffende cognitie, perceptie, emotionele toestand en gedrag, niet
gespecificeerd
16

27-6

Symptomen betreffende spraakvermogen en stem [R47-R49]
27-60 Dyslexie en overige disfuncties van symboolhantering, niet elders geclassificeerd
[R48]
27-68 Symptomen betreffende spraakvermogen en stem, anders gespecificeerd
27-69 Symptomen betreffende spraakvermogen en stem, niet gespecificeerd

27-7

Algemene symptomen [R50-R69]
Incl.
ziekte NNO; niet-gediagnosticeerde ziekte, niet gespecificeerd naar lokalisatie of
betrokken orgaansysteem
Excl. burn-out (38-81) [Z73.0]
27-70 Koorts door onbekende oorzaak [R50]
17
27-71 Pijn [-]
Excl.
pijn in keel en borst (27-07) [R07]
Excl.
pijn in buik en bekken (27-10) [R10]
27-710 Hoofdpijn [R51]
Incl.
aangezichtspijn NNO
27-711 Pijn, niet elders geclassificeerd [R52]
27-718 Pijn, anders gespecificeerd
Incl.
fantoompijn, reffered pain, neuropatische pijn [-]
27-719 Pijn, niet gespecificeerd
27-72 Malaise en vermoeidheid [R53]
Incl.
zwakte NNO, chronisch, nerveus; algehele lichamelijke uitputting; lethargie;
vermoeidheid
27-720 Myalgische encephalomyelitis (ME) [-]
27-728 Malaise en vermoeidheid, anders gespecificeerd
27-729 Malaise en vermoeidheid, niet gespecificeerd
27-73 Bloeding, niet elders geclassificeerd [R58]
27-74 Vergrote lymfklieren [R59]
Incl.
opgezette klieren
Excl.
niet-specifieke lymfadenitis (12-73) [I88]
Excl.
acute lymfadenitis (15-13) [L04]
27-740 Gelokaliseerde vergrote lymfklieren [R59.0]
27-741 Gegeneraliseerde vergrote lymfklieren [R59.1]
Incl.
lymfadenopathie NNO
27-748 Vergrote lymfklieren, anders gespecificeerd
27-749 Vergrote lymfklieren, niet gespecificeerd
27-75 Vergrote lymfklieren en oedeem, niet elders geclassificeerd [R60]
Excl.
hongeroedeem (06-00) [E40-E46]
Excl.
zwangerschapsoedeem (23-1) [O10-O16]
Excl.
ascites (27-17) [R18]
27-750 Gelokaliseerd oedeem [R60.0]
27-751 Gegeneraliseerd oedeem [R60.1]
27-752 Oedeem, niet gespecificeerd [R60.9]
Incl.
vochtretentie NNO
Excl.
pitting oedeem (27-24) [R60.9]
27-758 Vergrote lymfklieren en oedeem, niet elders geclassificeerd, anders
gespecificeerd

16

R48 hoort per definitie niet bij stem en spraak, is daarom verplaatst naar overige algemene symptomen.
Indeling van deze klasse is gebaseerd op de indeling van pijn zoals is opgenomen in 'Bewerking van de
ICIDH: stoornissen/functies en beperkingen/vaardigheden' (van Ravensberg e.a., juli 1995).

17

CMT-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

2.2.48

27-759

27-76

27-77

27-78

27-79

Vergrote lymfklieren en oedeem, niet elders geclassificeerd, niet
gespecificeerd
Achterstand in normale fysiologische ontwikkeling [R62]
27-760 Failure to thrive (niet gedijen) [R62.8]
27-768 Achterstand in normale fysiologische ontwikkeling, anders gespecificeerd
27-769 Achterstand in normale fysiologische ontwikkeling, niet gespecificeerd
Symptomen betreffende voedsel- en vochtinname [R63]
Incl.
anorexie / verlies van eetlust [R63.0]; abnormaal gewichtsverlies [R63.4];
abnormale gewichtstoename [R63.5]
Excl.
ondervoeding (06-00) [E40-E46]
Excl.
vetzucht/adipositas en andere overvoeding (06-05) [E65-E68]
Excl.
anorexia nervosa (08-600) [F50.0]
Excl.
bulimia nervosa (08-601) [F50.2]
Algemene symptomen, anders gespecificeerd
27-780 Seniliteit [R54]
Incl.
hoge leeftijd, ouder worden
27-781 Syncope en collaps [R55]
Incl.
blackout, flauwvallen
27-782 Hyperhidrosis [R61]
Incl.
nachtzweten, overmatig transpireren [R61.9]
Algemene symptomen, niet gespecificeerd

28

AFWIJKENDE KLINISCHE BEVINDINGEN EN LABORATORIUMUITSLAGEN, NIET
ELDERS GECLASSIFICEERD [-]

28-0

Afwijkende bevindingen bij onderzoek van bloed, zonder diagnose [R70-R79]
28-00 Verhoogde bezinkingssnelheid van erythrocyten en afwijking van plasma viscositeit
[R70]
28-01 Verhoogde glucosespiegel van bloed [R73]
Incl.
hyperglykemie, niet gespecificeerd [R73.9]
28-02 Afwijkende enzymspiegels in serum [R74]
28-03 Overige afwijkingen van plasmaproteïnen [R77]
28-08 Afwijkende bevindingen bij onderzoek van bloed, zonder diagnose, anders
gespecificeerd
28-09 Afwijkende bevindingen bij onderzoek van bloed, zonder diagnose, niet gespecificeerd

28-1

Afwijkende bevindingen bij onderzoek van urine, zonder diagnose [R80-R82]
28-10 Geïsoleerde proteïnurie [R80]
28-11 Glucosurie [R81]
28-18 Afwijkende bevindingen bij onderzoek van urine, zonder diagnose, anders
gespecificeerd
28-19 Afwijkende bevindingen bij onderzoek van urine, zonder diagnose, niet gespecificeerd

28-6

Afwijkende bevindingen van functie-onderzoek, zonder diagnose [R94]

28-8

Afwijkende bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd, anders
gespecificeerd

28-9

Afwijkende bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd, niet
gespecificeerd
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HOOFDKLASSEN 29 t/m 32

LETSEL, VERGIFTIGING EN BEPAALDE GEVOLGEN VAN
UITWENDIGE OORZAKEN [S00-T98]

Deze hoofdklassen zijn gebaseerd op hoofdstuk XIX van de ICD-10.
Basisindeling van letsels (hoofdklassen 29 & 30)
x
Oppervlakkig letsel (Incl. schaafwond; blaar (niet-thermisch); contusie (Incl. kneuzing en
hematoom); letsel door oppervlakkig corpus alienum (splinter), zonder grote open wond;
insectenbeet (niet-giftig))
x
Open wond (Incl. dierenbeet; snijwond; laceratie; steekwond (o.a. met (penetrerend) corpus
alienum)
x
Fractuur (Incl. gesloten: fractura communitiva, impressiefractuur, geëleveerde fractuur, fissuur,
greenstickfractuur, inclavatiefractuur, lineaire fractuur, marsfractuur, fractura simplex,
epifysiolyse, spiraalfractuur; open: gecompliceerd, geïnfecteerd, door schotverwonding, door
steekverwonding, met corpus alienum)
x
Luxatie en distorsie (Incl. avulsie; laceratie; distorsie; traumatische hemartros; hydrops;
ruptuur; subluxatie; scheur)
x
Letsel aan zenuwen en ruggenmerg (Incl. complete of incomplete dwarslesie, verbreking van
continuïteit zenuwen en ruggenmerg; traumatische doorsnijding of verscheuring van zenuw,
hematomyelie, paralyse, paraplegie, tetraplegie)
x
Letsel aan bloedvaten (Incl. avulsie; snijwond; laceratie; traumatisch aneurysma of fistel,
arterieel hematoom, ruptuur)
x
Letsel aan spier en pees (Incl. avulsie; snijwond; laceratie; traumatische ruptuur)
x
Crush-letsel
x
Traumatische amputatie
x
Letsel aan inwendige organen (Incl. luchtdrukletsel; concussie; crushletsel; laceratie;
traumatisch hematoom, steekwond, ruptuur, scheur)
18

29

LETSELS MET GESPECIFICEERDE LOKALISATIE [-]

29-0

Letsels van hoofd [S00-S09]
29-00 Oppervlakkige letsels van hoofd [S00]
29-000 Letsel van neus [S00.3]
29-001 Letsel van oor [S00.4]
29-002 Letsel van lip en mondholte [S00.5]
Incl.
tong
29-008 Oppervlakkige letsels van hoofd, anders gespecificeerd
29-009 Oppervlakkige letsels van hoofd, niet gespecificeerd
29-01 Fractuur van schedel en aangezichtsbeenderen [S02]
Incl.
kaakfractuur
29-03 Letsels van hersenzenuwen [S04]
29-04 Letsels van oog en orbita [S05]
29-08 Letsels van hoofd, anders gespecificeerd
29-09 Letsels van hoofd, niet gespecificeerd

29-1

Letsels aan hals [S10-S19]

29-2

Letsels aan thorax [S20-S29]

29-3

Letsels aan buik, lumbale wervelkolom en onderste deel van rug [S30-S39]

29-4

Letsels aan bovenste extremiteit
29-40 Letsels aan schouder en bovenarm [S40-S49]
29-41 Letsels aan elleboog en onderarm [S50-S59]
29-42 Letsels aan pols en hand [S60-S69]
29-49 Letsels aan bovenste extremiteit, niet gespecificeerd

18

In verband met het gebruik van de 8-klasse, wijkt de indeling af van die in de andere versies van de

CMT
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29-5

Letsels aan onderste extremiteit
29-50 Letsels aan heup en bovenbeen [S70-S79]
29-51 Letsels aan knie en onderbeen [S80-S89]
29-52 Letsels aan enkel en voet [S90-S99]
29-58 Letsels aan onderste extremiteit, anders gespecificeerd
29-59 Letsels aan onderste extremiteit, niet gespecificeerd

29-8

Letsels met gespecificeerde lokalisatie, anders gespecificeerd

30

LETSELS VAN MULTIPELE LICHAAMSREGIO'S EN NIET GESPECIFICEERDE
LOKALISATIE [-]

30-0

Letsels van multipele lichaamsregio's [T00-T07]

30-1

Letsels aan niet gespecificeerd deel van romp, extremiteit of lichaamsregio [T08-T14]

30-9

Letsels van multipele lichaamsregio’s en niet gespecificeerde lokalisatie, niet
gespecificeerd

31

VERGIFTIGING EN ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN [T15-T87]
Excl. letsels met gespecificeerde lokalisatie (29) [-]
Excl. letsels van multipele lichaamsregio’s en niet gespecificeerde lokalisatie (30) [-]

31-0

Gevolgen van corpus alienum binnengedrongen via natuurlijke lichaamsopening [T15T19]

31-1

Brandwonden [-]
Excl. brandwonden verband houdend met straling (15-7) [L55-L59]
31-10 Brandwonden van uitwendig lichaamsoppervlak [-]
31-11 Brandwond beperkt tot oog en adnexen [-]
31-12 Brandwond van luchtwegen [-]
31-13 Brandwond van overige inwendige organen [-]
31-14 Brandwonden van multipele lichaamsregio's [-]
31-15 Brandwond, lichaamsregio niet gespecificeerd [-]
31-16 Brandwonden geclassificeerd naar uitgebreidheid van betrokken lichaamsoppervlak [-]
bijv. brandwonden waarbij 10-19% van het lichaamsoppervlak is aangedaan
31-18 Brandwonden, anders gespecificeerd
31-19 Brandwonden, niet gespecificeerd

19

20

extra digit voor klasse 31-1
0
1e graads brandwond [erytheem]
1
2e graads brandwond [blaren, verlies epidermis]
2
3e graads brandwond [diepe necrose van onderliggend weefsel, volledig verlies van
huid]
31-2

Etsingen [-]
31-20 Etsingen van uitwendig lichaamsoppervlak [-]
Incl.
etsingen, frosting na chemische peelingen
31-21 Etsing beperkt tot oog en adnexen [-]
31-22 Etsing van luchtwegen [-]
31-23 Etsing van overige inwendige organen [-]
31-24 Etsingen van multipele lichaamsregio's [-]
31-25 Etsing, lichaamsregio niet gespecificeerd [-]

19

Gekozen is voor de indeling gebruikt in de Ontwerp CMT voor Paramedische beroepen, die is voor huidtherapie
beter te gebruiken dan de indeling gehanteerd in de CMT-diëtetiek.

20

In de ICD-10 staan brandwonden en etsingen bij elkaar in de klassen T20-T32; voor de huidtherapie zijn
ze uit elkaar gehaald.
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31-26 Etsingen geclassificeerd naar de uitgebreidheid van het betrokken lichaamsoppervlak
[-]
31-28 Etsingen, anders gespecificeerd
31-29 Etsingen, niet gespecificeerd
31-3

Bevriezing [T33-T35]
Excl. cryotherapie (68-20) [5-884.0]
31-30 Oppervlakkige bevriezing [T33]
31-31 Bevriezing met weefselnecrose [T34]
31-32 Bevriezing van multipele lichaamsregio's en niet gespecificeerde bevriezing [T35]
31-38 Bevriezing, anders gespecificeerid

31-4

Vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen [T36-T50]

31-5

Toxische gevolgen van stoffen van overwegend niet-medicinale herkomst [T51-T65]
Incl.
toxisch gevolg van gassen, dampen en rook, alcohol, lijm

31-8

Vergiftiging en andere gevolgen van uitwendige oorzaken, anders gespecificeerd
Incl.
verhongering [T73.0]
31-80 Allergie, niet gespecificeerd [T78.4]
31-81 Anafylactische shock door ongewenste reactie op voedsel, niet elders geclassificeerd
[T78.0]

31-9

Vergiftiging en andere gevolgen van uitwendige oorzaken, niet gespecificeerd

32

COMPLICATIES EN LATE GEVOLGEN VAN TRAUMA, VERGIFTIGING, CHIRURGISCHE
EN MEDISCHE BEHANDELING EN ANDERE GEVOLGEN VAN UITWENDIGE OORZAKEN
[-]

32-1

Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geclassificeerd
[T80-T88]
32-10 Complicaties na infusie, transfusie en therapeutische injectie [T80]
Incl.
serumziekte [T80.0]
32-11 Complicaties na medische verrichtingen, niet elders geclassificeerd [T81]
32-12 Complicaties na/bij sondevoeding
Incl.
voedselweigering
32-13 Complicaties na/bij medicatie
Incl.
eetstoornissen t.g.v. medicatie
32-16 Mislukken van transplantatie en afstoten van getransplanteerde organen en weefsels
[T86]
32-18 Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geclassificeerd,
anders gespecificeerd
Incl.
complicaties na radiotherapie, bestraling
32-19 Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geclassificeerd,
niet gespecificeerd

32-2

Late gevolgen van letsels, van vergiftiging en van andere gevolgen van uitwendige
oorzaken [T90-T98]
N.B.
Bij deze indeling wordt gebruik gemaakt van de eerdere categorieën in dit hoofdstuk
bijv. T90.0 = late gevolgen van oppervlakkig letsel van hoofd (oppervlakkig letsel van hoofd =
S00); T90.1 = late gevolgen van open wond van hoofd (open wond van hoofd = S01); daarom
niet allemaal meer uitgeschreven.
32-20 Late gevolgen van letsel van hoofd [T90]
32-21 Late gevolgen van letsel van hals en romp [T91]
32-22 Late gevolgen van letsel van bovenste extremiteit [T92]
32-23 Late gevolgen van letsel van onderste extremiteit [T93]
32-24 Late gevolgen van letsel van multipele en niet gespecificeerde lichaamsregio's [T94]
32-25 Late gevolgen van brandwonden, etsing en bevriezing [T95]
32-26 Late gevolgen van vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen [T96]
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32-27 Late gevolgen van toxische gevolgen van stoffen van overwegen niet-medicinale
herkomst [T97]
32-28 Late gevolgen van overige en niet gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken
[T98]
32-9

Complicaties en late gevolgen van trauma, vergiftiging, chirurgische en medische
behandeling en andere gevolgen van uitwendige oorzaken, niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSEN 33 t/m 35

UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE [V01Y98]

Deze hoofdklassen zijn gebaseerd op hoofdstuk XX van de ICD-10.
Aanwijzing:
Waar een code uit dit hoofdstuk van toepassing is wordt deze voor zover
mogelijk gebruikt als aanvulling op een code uit een ander hoofdstuk van de ICD-10, die de
aard van de aandoening aangeeft.

33

VERVOERSONGEVALLEN [V01-V99]

34

OVERIGE UITWENDIGE OORZAKEN VAN LETSEL DOOR ONGEVAL [W00-X59]

35

OVERIGE UITWENDIGE OORZAKEN VAN ZIEKTE EN STERFTE [X60-Y89]
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HOOFDKLASSE 37

KLACHTEN / PROBLEMEN

Deze hoofdklasse is gedeeltelijk gebaseerd op de ICPC, de International Classification of Primary
Care (Lamberts and Wood, 1987).
Aanwijzing:
Deze hoofdklasse bevat qua aard niet nader gedefinieerde klachten. Zodra de
klachten wel nader gepreciseerd zijn, bijvoorbeeld pijn, kunnen de klassen 00 t/m 35 gebruikt worden.
Klasse 37 bevat klachten ingedeeld naar lokalisatie en naar duur en/of oorzaak. Deze klasse is
toegevoegd daar de verwijsdiagnose voor paramedici vaak bestaat uit één of meer klachten. Ook de
ICPC, de voor de huisartsen ontwikkelde classificatie bevat klachten (symptomen).

37

KLACHTEN
37-01 Kaakklachten
37-02 Klachten gebitselementen / tandvlees
37-03 Klachten tong
37-04 Klachten aan hoofd, lokalisatie niet nader gespecificeerd
Excl.
hoofdpijn (27-70) [R51]
37-06 Keelklachten
37-07 Schildklierklachten
37-11 Nek-schouderklachten
Excl.
schouderklachten (37-30)
37-23 Buikklachten
Excl.
symptomen betreffende spijsverteringsstelsel en buik (27-1) [R10-R19]
37-24 Onderbuikklachten
Incl.
liesklachten
37-30 Schouderklachten
Excl.
nek-schouderklachten (37-11)
37-31 Schouder-(boven)armklachten
37-41 Klachten bovenste extremiteit, qua lokalisatie niet nader gespecificeerd
37-54 Knieklachten
37-58 Enkelklachten
37-61 Klachten onderste extremiteit, qua lokalisatie niet nader gespecificeerd
37-70 Klachten aan overige gespecificeerde combinaties van meerdere gewrichten
37-88 Klachten, anders gespecificeerd
37-99 Klachten, niet gespecificeerd
5e code voor hoofdklasse 37
0
Acute klachten
1
Chronische / langdurige / persisterende klachten
2
Recidiverende klachten
8
Anders gespecificeerd
9
Niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 38

PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN EN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE
OMSTANDIGHEDEN

Aanwijzing:
In deze hoofdklasse staan psychosociale problemen en sociaal-maatschappelijke
omstandigheden die onderdeel kunnen uitmaken van de verwijsgegevens van een arts; daarbij gaat
het vooral om begrippen gerelateerd aan gezin, opleiding, werk en leefstijl. Deze problemen en
omstandigheden kunnen ten grondslag liggen aan de aard van de aandoening / klachten / problemen
waarmee de patiënt zich presenteert.
Waar een code uit dit hoofdstuk van toepassing is wordt deze voor zover mogelijk gebruikt
als aanvulling op een code uit een voorgaand hoofdstuk, die de aard van de aandoening /
klacht / probleem aangeeft.
N.B.
Deze hoofdklasse komt niet overeen met hoofdstuk XXI van de ICD-10; wel komen enige
klassen voor die ook in de ICD-10 staan. De code van deze ICD-10 klassen staan achter de klasse
tussen ronde haken. De overige codes van hoofdstuk XXI van de ICD-10 zijn voor de paramedici niet
(of minder) belangrijk.

38

PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN / OMSTANDIGHEDEN

38-0

Problematische gezinssituatie / gezinsomstandigheden
Ontleend aan: Department of Public Health and Epidemiology, June 1993; As 6 van de
multiaxiale classificatie voor 'People with learning disabilities': psychosocial situations
38-00 Afwijkende gezinsrelaties
38-000 Tekort aan warmte / wederzijds affect in het gezin
38-001 Ruzies binnen het gezin
38-002 Vijandigheid jegens een kind / volwassen gezinslid (zondebok)
38-003 Kindermishandeling
38-006 Incest binnen gezin
38-008 Afwijkende gezinsrelaties, anders gespecificeerd
38-009 Afwijkende gezinsrelaties, niet gespecificeerd
38-01 (psychische) Aandoening of handicap in het gezin
38-02 Inadequate of verstoorde gezinscommunicatie
38-03 Afwijkende opvoeding
38-030 Overbezorgdheid van ouders
38-031 Inadequaat ouderlijk toezicht / controle
38-032 Experiential privation
38-033 Afwijkende ouderlijke druk
38-038 Afwijkende opvoeding, anders gespecificeerd
38-039 Afwijkende opvoeding, niet gespecificeerd
38-04 Afwijkende directe omgeving
38-040 Opgroeien in een instelling
38-041 Afwijkende ouderlijke situatie
38-042 Geïsoleerd gezin
38-043 Woonomstandigheden die een potentieel gevaarlijke psychosociale situatie
creëren
38-048 Afwijkende directe omgeving, anders gespecificeerd
38-049 Afwijkende directe omgeving, niet gespecificeerd
38-05 Life events
38-050 Dood van partner
38-051 Echtscheiding
Incl.
scheiding van tafel en bed
38-052 Dood van naaste familie
38-053 Persoonlijke verwonding of ziekte
38-054 Ontslag
38-055 Zwangerschap
38-056 Seksueel misbruik
Excl.
incest binnen gezin (38-006)
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38-057

Verhuizing
Incl.
uithuisplaatsing
38-0550 Verhuizing naar verzorgingshuis
38-0551 Verhuizing naar verpleeghuis
38-0552 Verhuizing naar gezinsvervangend tehuis
38-0558 Verhuizing, anders gespecificeerd
38-0559 Verhuizing, niet gespecificeerd
38-058 Life events, anders gespecificeerd
Incl.
gezinsuitbreiding, verandering financiële situatie, huwelijk,
gezinsproblemen samenhangend met migratie
38-059 Life events, niet gespecificeerd
38-06 Economische omstandigheden
38-08 Problematische gezinssituatie / gezinsomstandigheden, anders gespecificeerd
38-09 Problematische gezinssituatie / gezinsomstandigheden, niet gespecificeerd
38-1

Problemen verband houdend met woonomstandigheden

38-2

Problematische onderwijssituatie / onderwijsomstandigheden
38-20 Analfabetisme en laag niveau van alfabetisme [Z55.0]
38-21 Scholing niet beschikbaar en niet verkrijgbaar [Z55.1]
38-22 Zakken voor examens [Z55.2]
38-23 Achterblijven op school [Z55.3]
38-24 Aanpassingsproblemen op school en wrijving met onderwijzers en klasgenoten
[Z55.4]
38-28 Problematische onderwijssituatie / onderwijsomstandigheden, anders gespecificeerd
38-29 Problematische onderwijssituatie / onderwijsomstandigheden, niet gespecificeerd

38-3

Problemen verband houdend met werk
Excl. problematische werkomstandigheden (38-4)
38-30 Werkeloosheid [Z56.0]
38-31 Veranderen van werk [Z56.1]
38-32 Dreiging van verlies van werk [Z56.2]
38-33 Problemen met werkindeling / werktijden / werkdruk
38-35 Onaangenaam werk [Z56.5]
38-38 Problemen verband houdend met werk, anders gespecificeerd
38-39 Problemen verband houdend met werk, niet gespecificeerd

38-4

Problematische werkomstandigheden

38-5

Problemen verband houdend met levensstijl [Z72]
38-50 Overmatig gebruik genotmiddelen
38-500 Gebruik alcohol
38-501 Gebruik tabak
38-502 Gebruik drugs, NNO
38-503 Gebruik soft drugs
38-504 Gebruik hard drugs
38-508 Overmatig gebruik genotmiddelen, anders gespecificeerd
38-509 Overmatig gebruik genotmiddelen, niet gespecificeerd
38-51 Verkeerde voedingsgewoonten
Incl.
t.a.v. gebruik vetten, groenten / fruit, gebruik voedingsvezels, suikers,
hoeveelheid voedsel, voedingsvariatie, fastfood
38-52 Verkeerde bewegingsgewoonten
Incl.
zittend bestaan
38-57 Gokken
38-58 Problemen verband houdend met levensstijl, anders gespecificeerd
38-59 Problemen verband houdend met levensstijl, niet gespecificeerd

38-8

Psychosociale problemen / omstandigheden, anders gespecificeerd
38-80 Angst voor ziekte
Excl.
hypochondrie (08-55) [F45.2]
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38-81 Burn-out [Z73.0]
38-82 Stress, niet elders gespecificeerd [Z73.3]
38-9

Psychosociale problemen / omstandigheden, niet gespecificeerd

39

OVERIGE FACTOREN DIE DE GEZONDHEIDSTOESTAND BEÏNVLOEDEN EN
CONTACTEN MET GEZONDHEIDSZORG
Opmerking:
Dit hoofdstuk dient niet te worden gebruikt voor internationale vergelijkingsdoeleinden
of voor hoofdcodering van mortaliteit. Overige ontbrekende klassen zijn verwerkt in hoofdklasse 38.
De hierna genoemde categorieën zijn bedoeld voor gevallen waarin andere omstandigheden dan
ziekte, letsel of uitwendige oorzaak, classificeerbaar onder hoofdklassen 00-38, geregistreerd worden
als 'diagnose' of 'problemen'. Dit kan zich op twee manieren voordoen:
a)
Wanneer een persoon die op dat moment al dan niet ziek is in contact komt met de
gezondheidsdienst voor een of ander specifiek doel, zoals het ontvangen van beperkte zorg of
dienst voor een actuele omstandigheid, als orgaan-, of weefseldonor, om profylactische
vaccinatie te krijgen of om een probleem te bespreken dat op zichzelf geen ziekte of letsel is.
b)
Wanneer een of andere omstandigheid of een probleem aanwezig is, waardoor de
gezondheidstoestand van de persoon wordt beïnvloed, maar op zichzelf geen acute ziekte of
actueel letsel vormt. Zulke factoren kunnen aan het licht komen bij bevolkingsonderzoeken,
wanneer de persoon op dat moment al dan niet ziek is, of zij worden geregistreerd als
bijkomende factor die men in gedachten moet houden wanneer de persoon zorg ontvangt
voor een of andere ziekte of enig letsel.
39-1

Personen met potentieel gezondheidsrisico's verband houdend met familie-anamnese
en persoonlijke anamnese en bepaalde omstandigheden die de gezondheidstoestand
beïnvloeden [Z80-Z99]
39-10 Verworven afwezigheid van extremiteit [Z89]
Incl.
verlies van extremiteit: door chirurgie; door ongeval
39-100 Verworven afwezigheid van vinger(s) [Z89.0]
39-101 Verworven afwezigheid van hand en pols [Z89.1]
39-102 Verworven afwezigheid van bovenste extremiteit, boven niveau pols [Z89.2]
39-103 Verworven afwezigheid van beide bovenste extremiteiten (elk niveau)
[Z89.3]
39-104 Verworven afwezigheid van voet en enkel [Z89.4]
Incl.
teen (tenen)
39-105 Verworven afwezigheid van been ter hoogte van knie of lager [Z89.5]
39-106 Verworven afwezigheid van been boven niveau knie [Z89.6]
Incl.
been NNO
39-107 Verworven afwezigheid van beide bovenste en onderste extremiteiten
[Z89.8]
39-108 Verworven afwezigheid van extremiteit, anders gespecificeerd
39-109 Verworven afwezigheid van extremiteit, niet gespecificeerd
39-11 Familie-anamnese met maligne neoplasma [Z80.3]
39-12 Familie-anamnese met diabetes mellitus [Z83.3]
39-13 Familie-anamnese met overige endocriene ziekten en voedings- en
stofwisselingsstoornissen [Z83.4]
Incl.
hypercholesterolaemie
39-18 Personen met potentiële gezondheidsrisico's verband houdend met familie-anamnese
en persoonlijke anamnese en bepaalde omstandigheden die de gezondheidstoestand
beïnvloeden, anders gespecificeerd
39-19 Personen met potentieel gezondheidsrisico's verband houdend met familie-anamnese
en persoonlijke anamnese en bepaalde omstandigheden die de gezondheidstoestand
beïnvloeden, niet gespecificeerd

39-8

Overige factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden en contacten met
gezondheidszorg, anders gespecificeerd
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KLASSEN ONTLEEND AAN CMSV
21

Aanwijzing:
Waar een code uit de hoofdstukken ontleend aan de CMSV, versie 2.6 , van
toepassing zijn wordt deze voor zover mogelijk gebruikt als aanvulling op een code uit een van de
hoofdstukken 00 t/m 38, die de aard van de aandoening / klacht / probleem aangeeft die de reden is
voor de verrichting.

HOOFDKLASSEN 40 & 41

VERRICHTINGEN AAN ZENUWSTELSEL

40

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN BEHOREND TOT ZENUWSTELSEL

40-0

Incisie en excisie van schedel, hersenen en hersenvliezen [5-01]

40-1

Overige operatieve verrichtingen aan schedel, hersenen en hersenvliezen [5-02]

40-2

Operatieve verrichtingen aan ruggenmerg en ruggenmergkanaal [5-03]

40-3

Operatieve verrichtingen aan zenuwen, zenuwplexus en ganglia [5-04]

40-4

Biopsie van structuren behorend tot zenuwstelsel met behulp van incisie [1-51]

40-8

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot zenuwstelsel, anders
gespecificeerd

40-9

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot zenuwstelsel, niet gespecificeerd

41

NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN EN/OF FUNCTIES
BEHOREND TOT ZENUWSTELSEL

41-0

[Diagnostische] schedelpunctie en lumbaalpunctie [1-206]

41-1

Biopsie van zenuwstelsel zonder incisie [-]

41-2

Elektrische stimulatie van zenuwstelsel [-]
Excl. electro-shock-therapie (75-2)

41-3

Onderzoek van zintuigen [1-200]

41-8

Niet-operatieve verrichtingen aan structuren en/of functies behorend tot zenuwstelsel,
anders gespecificeerd
Incl.
EEG

41-9

Niet-operatieve verrichtingen aan structuren en/of functies behorend tot zenuwstelsel,
niet gespecificeerd

HOOFDKLASSEN 42 & 43

VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN / FUNCTIES
BETROKKEN BIJ GEHOOR

42

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN BETROKKEN BIJ GEHOOR

43

NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN EN/OF FUNCTIES
BETROKKEN BIJ GEHOOR

21

Dit is de meest recente versie van de CMSV gepubliceerd in 2005
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HOOFDKLASSEN 44 & 45

VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN / FUNCTIES
BETROKKEN BIJ ZIEN

44

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN BETROKKEN BIJ ZIEN

45

NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN EN/OF FUNCTIES
BETROKKEN BIJ ZIEN

HOOFDKLASSEN 46 & 47

VERRICHTINGEN AAN BLOEDVATSTELSEL

46

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN BEHOREND TOT
BLOEDVATSTELSEL

46-0

Operatieve verrichtingen aan hart en pericard [5-350 t/m 5-379]
46-00 Operatieve verrichtingen aan kleppen en septa van hart [5-35]
46-01 Operatieve verrichtingen aan bloedvoorziening van hart [5-36]
46-011 Coronary artery bypass-operatie CABG / aortocoronaire bypass [5-361]
46-018 Operatieve verrichtingen aan bloedvoorziening van hart, anders
gespecificeerd
Incl.
Percutane Transluminale Coronair Angioplastiek (PTCA),
dotteren), met/zonder stent
46-019 Operatieve verrichtingen aan bloedvoorziening van hart, niet gespecificeerd
46-08 Operatieve verrichtingen aan hart en pericard, anders gespecificeerd
46-080 Harttransplantatie [5-375.0]
46-081 Hartlongtransplantatie [5-375.1]
46-082 Open hartoperatie NNO
46-083 Hartoperatie NNO
46-09 Operatieve verrichtingen aan hart en pericard, niet gespecificeerd

46-1

Incisie, excisie en occlusie van bloedvaten [5-38]
Incl.
excisie, occlusie en strippen van varices; het aanleggen van shunt of bypass van
bloedvaten

46-2

Overig operatief afsluiten van bloedvaten [5-387]
Incl.
scleroseren

46-3

Overige operatieve verrichtingen aan bloedvaten [-]

46-4

Operatieve verrichtingen aan milt [-]
Excl. operatieve verrichtingen aan lymfstelsel (58-00) [5-40]
Excl. beenmergtransplantatie (58-01) [5-410]

46-5

Biopsie met incisie van structuren behorend tot het bloedvatstelsel [-]

46-8

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot bloedvatstelsel, anders
gespecificeerd

46-9

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot bloedvatstelsel, niet
gespecificeerd
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47

NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN EN/OF FUNCTIES
BEHOREND TOT BLOEDVATSTELSEL

47-0

Hartfunctietests [1-72]
Incl.
fietstest

47-1

Circulatoire functietests [1-73]

47-2

Onderzoek van cardiovasculair systeem [1-25]
Incl.
Doppleronderzoek, flebografie

47-3

Catheterisatie, canulatie en punctie

47-4

Onderzoek van elektrische activiteit van hart [1-26]
Incl.
ECG

47-5

Extracorporale circulatie en behandeling van bloed [8-85]

47-6

Verrichtingen aan het bloed zelf
47-65 Radio-allergosorbenttest
Incl.
RAST-test [-]
47-68 Verrichtingen aan het bloed zelf, anders gespecificeerd
47-69 Verrichtingen aan het bloed zelf, niet gespecificeerd

47-7

Verrichtingen gericht op het hartritme

47-8

Niet-operatieve verrichtingen aan structuren en/of functies behorend tot
bloedvatstelsel, anders gespecificeerd

47-9

Niet-operatieve verrichtingen aan structuren en/of functies behorend tot
bloedvatstelsel, niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSEN 48 & 49

VERRICHTINGEN AAN ADEMHALINGSSTELSEL

48

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN BEHOREND TOT
ADEMHALINGSSTELSEL
Incl.
operatieve verrichtingen aan farynx (48-4) [5-280 t/m 5-319]

48-0

Excisie of resectie van aandoening van long en bronchus [-]

48-1

Overige operatieve verrichtingen aan long en bronchus [5-33]
48-10 Longtransplantatie [5-335]
Excl.
hartlongtransplantatie (46-081] [5-375.1]
48-18 Overige operatieve verrichtingen aan long en bronchus, anders gespecificeerd

48-2

Operatieve verrichtingen aan borstwand, pleura, mediastinum en middenrif [-]
Incl.
therapeutische punctie van pleuraholte [8-155]; therapeutische percutane punctie van
holte in de long [8-156]

48-3

Operatieve verrichtingen aan neus en neusbijholten [5-210 t/m 5-229]

48-4

Operatieve verrichtingen aan farynx [5-280 t/m 5-319]

48-5

Operatieve verrichtingen aan larynx [-]

48-6

Operatieve verrichtingen aan trachea [-]

48-8

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot ademhalingsstelsel, anders
gespecificeerd

48-9

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot ademhalingsstelsel, niet
gespecificeerd

49

NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN EN/OF FUNCTIES
BEHOREND TOT ADEMHALINGSSTELSEL

49-0

Respiratoire functietests [1-71]
Incl.
histamineprovocatietest [1-719.1]

49-1

Metabole functietests [1-76]
49-10 Bepaling van lichaamszuurstofverbruik [1-761]
49-11 Bepaling van respiratoirquotiënt [1-762]
49-12 Bepaling van basaalmetabolisme [1-760]
49-13 Waterstof-ademtest
Incl.
lactosetolerantietest
49-18 Metabole functietests, anders gespecificeerd
49-19 Metabole functietests, niet gespecificeerd

49-2

Biopsie van structuren behorend tot ademhalingsstelsel zonder incisie [-]
Incl.
biopsie van farynx zonder incisie

49-3

Diagnostische scopieën van structuren behorend tot ademhalingsstelsel [-]
Incl.
diagnostische nasendoscopie, laryngoscopie, faryngoscopie [1-61]; diagnostische
bronchoscopie en tracheoscopie [1-62]

49-4

Verrichtingen ter ondersteuning van ademhaling [-]

49-8

Niet-operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot ademhalingsstelsel, anders
gespecificeerd
Incl.
behandelen van pneumothorax [8-74]
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49-9

Niet-operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot ademhalingsstelsel, niet
gespecificeerd
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HOOFDKLASSEN 50 & 53

VERRICHTINGEN AAN SPIJSVERTERINGSSTELSEL

50

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN MOND

50-0

Operatieve verrichtingen aan gebit [5-23]
50-00 Extractie van gebitselementen [5-230]
50-08 Operatieve verrichtingen aan gebit, anders gespecificeerd
50-09 Operatieve verrichtingen aan gebit, niet gespecificeerd

50-2

Operatieve verrichtingen aan speekselklieren en tong [-]
50-20 Operatieve verrichtingen aan de tong [5-25]
50-21 Operatieve verrichtingen aan speekselklieren en speekselafvoergangen [5-26]
50-28 Operatieve verrichtingen aan speekselklieren en tong, anders gespecificeerd
50-29 Operatieve verrichtingen aan speekselklieren en tong, niet gespecificeerd

50-3

Operatieve verrichtingen aan kaak en kaakgewricht [-]
Incl.
kaakfixatie

50-8

Operatieve verrichtingen aan mond, anders gespecificeerd
Incl.
Operatieve verrichtingen aan palatum / gehemelte en mondbodem

50-9

Operatieve verrichtingen aan mond, niet gespecificeerd

51

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN OVERIGE STRUCTUREN BEHOREND TOT
SPIJSVERTERINGSSTELSEL

51-0

Operatieve verrichtingen aan oesofagus [5-42]
Incl.
occlusie, excisie en strippen van varices van oesofagus

51-1

Operatieve verrichtingen aan maag [-]
Incl.
incisie en excisie van maag [5-43]

51-2

Operatieve verrichtingen aan darm [-]
Incl.
incisie, excisie en anastomose van darm [5-45]

51-3

Operatieve verrichtingen aan appendix [5-47]

51-4

Operatieve verrichtingen aan rectum en peri-rectaal weefsel [5-48]

51-5

Operatieve verrichtingen aan anus en peri-anaal weefsel [5-49]

51-6

Operatieve verrichtingen aan lever [5-50]

51-7

Operatieve verrichtingen aan pancreas [5-52]

51-8

Operatieve verrichtingen aan overige structuren behorend tot spijsverteringsstelsel,
anders gespecificeerd
Incl.
buikwandcorrectie

51-9

Operatieve verrichtingen aan overige structuren behorend tot spijsverteringsstelsel,
niet gespecificeerd

52

NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN MOND

53

NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN OVERIGE STRUCTUREN EN/OF FUNCTIES
BEHOREND TOT SPIJSVERTERINGSSTELSEL
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53-0

Biopsie aan structuren behorend tot spijsverteringsstelsel zonder incisie [-]

53-1

Diagnostische endoscopieën spijsverteringskanaal [-]

53-2

Onderzoek van maag-darmkanaal [1-32]

53-8

Niet-operatieve verrichtingen aan overige structuren en/of functies behorend tot
spijsverteringsstelsel, anders gespecificeerd

53-9

Niet-operatieve verrichtingen aan overige structuren en/of functies behorend tot
spijsverteringsstelsel, niet gespecificeerd

CMT-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

2.2.65

HOOFDKLASSEN 54 & 55

VERRICHTINGEN AAN URINEWEGSTELSEL EN
GESLACHTSORGANEN

54

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN BEHOREND TOT HET
URINEWEGSTELSEL EN GESLACHTSORGANEN

54-0

Excisie en resectie van mamma [5-86]
54-00 Partiële excisie van mamma en destructie van weefsel [5-860]
54-01 Totale mastectomie, zonder okselkliertoilet [5-861]
Incl.
ablatio mamma
54-02 Gemodificeerde radicale mastectomie [5-862]
Incl.
mastectomie met okselkliertoilet, zonder verwijdering borstspier
54-03 Radicale mastectomie [5-863]
54-08 Excisie en resectie van mamma, anders gespecificeerd
54-09 Excisie en resectie van mamma, niet gespecificeerd

54-1

Biopsie van mamma met behulp van incisie [1-501]

54-2

Overige operatieve verrichtingen aan mamma [-]
Excl. inbrengen van skin expander (69-83) [5-899.3]
54-20 Mammareductie [-] [5-874]
Incl.
borstverkleining
54-21 Plastische operaties ter augmentatie van mamma [5-873]
Incl.
borstvergroting
54-28 Overige operatieve verrichtingen aan mamma, anders gespecificeerd

54-3

Operatieve verrichtingen aan uterus [-]
Incl.
uterusextirpatie

54-4

Operatieve verrichtingen aan overige gespecificeerde vrouwelijke geslachtorganen [-]

54-5

Operatieve verrichtingen aan mannelijke geslachtsorganen [5-600 t/m 5-649]
Incl.
amputatie van penis, partiële amputatie van penis; geslachtsveranderende operatie
man-vrouwtransexuelen

54-6

Operatieve verrichtingen aan urinewegen [5-550 t/m 5-599]
54-60 Operatieve verrichtingen aan nier [5-55]
54-600 Niertransplantatie [5-555]
54-601 Partiële nefrectomie [5-553]
54-602 Totale en radicale nefrectomie [5-554]
54-603 Nier-pancreastransplantatie [-]
54-608 Operatieve verrichtingen aan nier, anders gespecificeerd
54-609 Operatieve verrichtingen aan nier, niet gespecificeerd
54-68 Operatieve verrichtingen aan urinewegen, anders gespecificeerd
54-680 Aanleggen urine-stoma NNO
54-69 Operatieve verrichtingen aan urinewegen, niet gespecificeerd

54-8

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot het urinewegstelsel en
geslachtsorganen, anders gespecificeerd

54-9

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot het urinewegstelsel en
geslachtsorganen, niet gespecificeerd

55

NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN EN/OF FUNCTIES
BEHOREND TOT HET UROGENITALE STELSEL
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HOOFDKLASSEN 56 & 57

VERRICHTINGEN AAN HET HORMOONSTELSEL

56

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN BEHOREND TOT HET
HORMOONSTELSEL
Incl.
operatieve verrichtingen aan endocriene klieren [5-060 t/m 5-079]

56-2

Operatieve verrichtingen aan overige endocriene klieren [-]
Incl.
biopsie met behulp van incisie

56-8

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot het hormoonstelsel, anders
gespecificeerd

56-9

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot het hormoonstelsel, niet
gespecificeerd

57

NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN EN/OF FUNCTIES
BEHOREND TOT HET HORMOONSTELSEL
Incl.
biopsie van endocriene klieren zonder incisie [1-40]

HOOFDKLASSEN 58 & 59

VERRICHTINGEN AAN HET AFWEERSYSTEEM

58

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN BEHOREND TOT HET
AFWEERSYSTEEM

58-0

Operatieve verrichtingen aan lymfstelsel [5-400 t/m 5-419]
Incl.
het aanleggen van shunt tussen lymfvat en bloedvat
58-00 Operatieve verrichtingen aan lymfvatstelsel [5-40]
58-000 Regionale lymfeklierextirpatie [5-402]
Incl.
okselkliertoilet; verwijdering schildwachtklier, poortwachterklier,
sentinelmethode [-]
58-001 Gemodificeerd radicale en radicale excisie van halslymfeklieren [5-403]
58-002 Radicale excisie van andere lymfeklieren [5-404]
58-003 Operaties van ductus thoracicus [5-405]
58-008 Operatieve verrichtingen aan lymfstelsel, anders gespecificeerd
58-009 Operatieve verrichtingen aan lymfstelsel, niet gespecificeerd
58-01 Beenmergtransplantatie [5-410]
58-08 Operatieve verrichtingen aan lymfstelsel, anders gespecificeerd
58-09 Operatieve verrichtingen aan lymfstelsel, niet gespecificeerd

58-8

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot het afweersysteem, anders
gespecificeerd

58-9

Operatieve verrichtingen aan structuren behorend tot het afweersysteem, niet
gespecificeerd
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59

NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN STRUCTUREN EN/OF FUNCTIES
BEHOREND TOT HET AFWEERSYSTEEM

59-0

Tests aan structuren en/of functies behorend tot het afweersysteem [-]
59-01 Huidtests ter beoordeling van immunologische status, NNO [1-700]
59-02 Huidtests ter beoordeling van overgevoeligheid [1-702]
59-03 Nasale provocatietests voor allergie [1-706]
59-04 Bronchiale provocatietests voor allergie [1-707]
59-08 Tests aan structuren en/of functies behorend tot het afweersysteem, anders
gespecificeerd
59-09 Tests aan structuren en/of functies behorend tot het afweersysteem, niet
gespecificeerd

59-8

Niet-operatieve verrichtingen aan structuren en/of functies behorend tot het
afweersysteem, anders gespecificeerd

59-9

Niet-operatieve verrichtingen aan structuren en/of functies behorend tot het
afweersysteem, niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSEN 60 t/m 67

VERRICHTINGEN AAN BEWEGINGSSYSTEEM

60

REPOSITIE VAN BOTFRACTUREN

61

OVERIGE OPERATIES AAN BOTTEN

62

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN GEWRICHTSSTRUCTUREN
Excl. operatieve verrichtingen aan kaak en kaakgewricht (50-3) [-]

63

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN SPIEREN, PEZEN, FASCIES EN BURSAE

64

OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN LEDEMATEN

65

IMMOBILISATIE EN ONDERSTEUNING VAN BEWEGINGSSYSTEEM

66

SKELETTRACTIE EN OVERIGE TRACTIE

67

OVERIGE NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN BEWEGINGSSYSTEEM
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HOOFDKLASSEN 68 t/m 71

VERRICHTINGEN AAN HUID[DERIVATEN]

68

INCISIE, EXCISIE VAN HUID[DERIVATEN] EN WONDTOILET

68-0

Incisie en excisie van huid en subcutis [5-88]
68-00 Tatoeëren of insertie van implanteerbaar hulpmiddel in huid en subcutis [5-880]
Incl.
dermatografie [-]
68-01 Incisie van sinus pilonidalis [5-881]
68-06 Verwijderen van corpus alienum uit huid en subcutis met behulp van incisie [5-882.2]
68-08 Incisie en excisie van huid en subcutis, anders gespecificeerd
68-09 Incisie en excisie van huid en subcutis, niet gespecificeerd

68-1

Wondtoilet van huid of geïnfecteerd weefsel [5-883]
Incl.
débridement, wondexcisie, necrotomie
Excl. débridement na huidtransplantaat (69-51) [5-897.1]
68-10 Eenvoudig wondtoilet van huid [5-883.0]
68-11 Uitgebreid wondtoilet van huid [5-883.1]
69-18 Wondtoilet van huid of geïnfecteerd weefsel, anders gespecificeerd
69-19 Wondtoilet van huid of geïnfecteerd weefsel, niet gespecificeerd

68-2

Lokale excisie of destructie van aandoening van huid en subcutis [5-884]
Excl. littekencorrectie en Z-plastike van huid (69-1) [5-891]
Excl. verwijderen van oppervlakkige huidlagen (70-3) [5-903]
Excl. chemochirurgie van huid (70-4) [5-904]
68-20 Destructie van aandoening van huid [5-884.0]
Incl.
cryotherapie
68-21 Excisie van nagel [5-884.1]
Incl.
excisie van nagelbed, partiële excisie
68-28 Lokale excisie of destructie van aandoening van huid en subcutis, anders
gespecificeerd
68-29 Lokale excisie of destructie van aandoening van huid en subcutis, niet gespecificeerd

68-3

Ruime of radicale excisie van aandoening van huid en subcutis [5-885]
68-30 Ruime excisie van aandoening van huid en subcutis zonder sluiten [5-885.0]
68-31 Ruime excisie van aandoening van huid en subcutis met primair sluiten [5-885.1]
68-32 Ruime excisie van aandoening van huid en subcutis met transplantatie of transpositie
[5-885.2]
69-33 Radicale excisie van aandoening van huid en subcutis met transplantatie of
transpositie [5-885.3]
69-38 Ruime of radicale excisie van aandoening van huid en subcutis, anders gespecificeerd
68-39 Ruime of radicale excisie van aandoening van huid en subcutis, niet gespecificeerd

68-4

Excisie van sinus pilonidalis [5-887]
68-40 Excisie van sinus pilonidalis zonder sluiten van wond [5-887.0]
68-41 Excisie van sinus pilonidalis met primair sluiten van wond [5-887.1]
68-42 Excisie van sinus pilonidalis met sluiten van wond door middel van plastiek [5-887.2]
68-48 Excisie van sinus pilonidalis, anders gespecificeerd
68-49 Excisie van sinus pilonidalis, niet gespecificeerd

68-5

Excisie van huid voor transplantatie als zelfstandige ingreep [5-888]

68-8

Incisie, excisie van huid[derivaten] en wondtoilet, anders gespecificeerd

68-9

Incisie, excisie van huid[derivaten] en wondtoilet, niet gespecificeerd
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69

HERSTEL EN RECONSTRUCTIE VAN HUID EN SUBCUTIS

69-0

Hechten van huid en subcutis [5-890 t/m 5-890.9]
Excl. wondexcisie (68-1) [5-883]
Excl. littekencorrectie en Z-plastiek van huid (69-1) [5-891]
Excl. vrij huidtransplantaat (69-2) [5-892, 5-893]
Excl. delay-procedure en lysis van transpositieflap (69-3) [5-894]
Excl. huidtranspositie (69-4) [-]

69-1

Littekencorrectie en Z-plastiek van huid [5-891]
69-10 Littekencorrectie door middel van lokale huidtranspositie [5-891.0]
Incl.
Z-plastiek; rotatieplastiek; W-plastiek
69-11 Z-plastiek huid [5-891.1]
69-18 Littekencorrectie en Z-plastiek van huid, anders gespecificeerd
69-19 Littekencorrectie en Z-plastiek van huid, niet gespecificeerd

69-2

Vrij huidtransplantaat [-]
69-20 Thiersch transplantaat [-]
69-21 Overige splitskingraft [-]
69-22 Full thickness transplantaat [-]
Incl.
Wolfe graft
69-23 Dermisvet graft [5-893.3]
69-24 Vrije myocutane lap [-]
69-25 Vrije fasciocutane lap [-]
Incl.
vrije adipofasciale lap
69-26 Vrije osteocutane lap [-]
Incl.
vrije osteomyocutane lap
69-28 Vrij huidtransplantaat, anders gespecificeerd
69-29 Vrij huidtransplantaat, niet gespecificeerd

69-3

Delay-procedure en lysis van transpositielap [5-894]
Incl.
kruislap, buislap
69-30 Delay procedure van transpositielap [5-894.0]
69-31 Lysis van transpositielap [5-894.1]
69-38 Praecisie en lysis van transpositielap, anders gespecificeerd
69-39 Praecisie en lysis van transpositielap, niet gespecificeerd

69-4

Huidtranspositie [-]
Incl.
bevestigen gesteeld huidtransplantaat
69-40 Cutane transpositie [5-896.0]
69-41 Myocutane transpositie [5-896.2]
69-42 Osteocutane transpositie [5-896.4]
Incl.
osteomyocutane transpositie
69-43 Fasciocutane transpositie [5-896.5]
Incl.
adipofasciale transpositie
69-48 Huidtranspositie, anders gespecificeerd
69-49 Huidtranspositie, niet gespecificeerd

69-5

Revisie van huidtransplantaat en huidtranspositie [5-897]
69-50 Debulking na huidtransplantatie en huidtranspositie [5-897.0]
69-51 Débridement na huidtransplantatie en huidtranspositie [5-897.1]
69-52 Debulking met behulp van liposuctie na huidtransplantatie en huidtranspositie [5897.2]
69-58 Revisie van huidtransplantaat en huidtranspositie, anders gespecificeerd
69-59 Revisie van huidtransplantaat en huidtranspositie, niet gespecificeerd
Extra cijfer bij 69-5
Incl.
Kunsthuid
0
Autonoomtransplantaat (van de eigen persoon) [5-930]
1
Homotransplantaat (van ander mens) [5-931]
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2
3
8
9

Heterotransplantaat (van dier) [5-932]
Allotransplantaat (kunstmatig implantaat) [5-933]
Soort transplantaat, anders gespecificeerd
Soort transplantaat, niet gespecificeerd

69-8

Overig herstel en reconstructie van huid en subcutis [5-899]
69-80 Correctie van weke delen van kin [5-899.0]
69-81 Correctie van weke delen syndactylie [5-899.1]
69-82 Onychoplastiek [5-899.2]
69-83 Inbrengen van skin expander [5-899.3]
69-84 Verwijderen van skin expander zonder inbrengen van alloloog materiaal [5-899.4]
69-85 Verwijderen van skin expander met inbrengen van alloloog materiaal [5-899.5]
69-88 Overig herstel en reconstructie van huid en subcutis, anders gespecificeerd

70

OVERIGE OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN HUID[DERIVATEN]

70-0

Rhytidectomie van gelaat [5-900]
Incl.
facelift

70-1

Reductie van subcutaan vetweefsel [5-901]
70-10 Liposuctie [5-901.0/2]
70-11 Dermolipectomie [5-901.1/3]
70-12 Liposculpture [-]
70-18 Reductie van subcutaan vetweefsel, anders gespecificeerd
70-19 Reductie van subcutaan vetweefsel, niet gespecificeerd

70-2

Haartransplantatie en -transpositie [5-902]

70-3

Verwijderen van oppervlakkige huidlagen [5-903]
Incl.
excochleatie
70-30 Lipshave [5-903.0]
70-31 Overige dermabrasie [5-903.1]
Incl.
shave excisie (kaasschaafmethode) [-]
70-32 Verwijderen van tatoeage [5-903.2]
70-33 Laserbehandeling voor verwijderen van oppervlakkige huidlagen [5-903.3]
Incl.
behandeling voor verwijderen van ice picks
70-34 Epidermabrasie [-]
Incl.
microdermabrasie
70-35 Toepassen chemische peelingen [-]
70-38 Verwijderen van oppervlakkige huidlagen, anders gespecificeerd
70-39 Verwijderen van oppervlakkige huidlagen, niet gespecificeerd

70-4

Chemochirurgie van huid [5-904]

70-8

Overige operatieve verrichtingen aan huid[derivaten], anders gespecificeerd

71

NIET-OPERATIEVE VERRICHTINGEN AAN HUID[DERIVATEN]

71-0

Wondbehandeling, zonder incisie [8-19]
Incl.
reinigen van wond, niet gespecificeerd
71-01 Wondtoilet, niet gespecificeerd [8-191]
71-02 Conservatief behandelen van ulcera [8-193]
71-03 Conservatief behandelen van brandwonden [8-194]
71-04 Overig conservatief behandelen van wond [8-199]
71-08 Wondbehandeling, zonder incisie, anders gespecificeerd
71-09 Wondbehandeling, zonder incisie, niet gespecificeerd

CMT-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

2.2.72

71-1

Verwijderen van huidderivaten, zonder incisie [8-18]
71-10 Epilatie, niet gespecificeerd [8-180]
71-11 Epilatie van ooglid [8-181]
71-12 Behandeling van huid met behulp van roterende borstel [8-183]
71-13 Overig niet-operatief verwijderen van ontsieringen van huid [8-185]
71-14 Verwijderen van nagel [8-186]
71-18 Verwijderen van huidderivaten, zonder incisie, anders gespecificeerd
71-19 Verwijderen van huidderivaten, zonder incisie, niet gespecificeerd

71-2

Immobilisatie van wond [8-333]

71-3

Huidtest [-]
71-30 Priktest [-]
71-31 Kras-plaktest [-]
71-32 Intracutane test [-]
71-38 Huidtest, anders gespecificeerd
71-39 Huidtest, niet gespecificeerd

71-8

Niet-operatieve verrichtingen aan huid[derivaten], anders gespecificeerd

71-9

Niet-operatieve verrichtingen aan huid[derivaten], niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 72

NIET-STELSELGEBONDEN EN NIET-LOKALISATIEGEBONDEN
VERRICHTINGEN

In deze hoofdklassen staan al die verrichtingen die niet in de klassen 40 t/m 71 zijn onder te brengen.
Daartoe horen zowel de niet-stelselgebonden verrichtingen [verrichtingen in de hoofdklassen 40 t/m
71 zijn gekoppeld aan een bepaald stelsel] en verrichtingen waarbij de lokalisatie niet is aangegeven.

72

NIET-STELSELGEBONDEN EN NIET-LOKALISATIEGEBONDEN VERRICHTINGEN
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OVERIGE (NIET AAN ICD-10 OF CMSV ONTLEENDE) KLASSEN

HOOFDKLASSE 75
Incl.

PSYCHIATRISCHE ZORG EN PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

psychologische verrichtingen

De basisindeling van deze hoofdklasse is gebaseerd op de (concept) WHO-ICMHC, International
Classification of Mental Health Care (de Jong, mei 1994).
In een artikel in het boek 'Classificatiesystemen voor psychische stoornissen en gedragsstoornissen'
(van Yperen & Giel, 1995) worden in hoofdstuk 9 (van de hand van de Jong) psychiatrische zorg en
psychosociale revalidatie als volgt geformuleerd:
"De term psychiatrische zorg verwijst naar alle acties en interventies, die erop gericht zijn om iemands
psychiatrische ziekte te genezen en om diens geestelijke gezondheid zo goed mogelijk te herstellen.
Een doel van deze acties en interventies is het reduceren en uiteindelijk het doen verdwijnen van de
symptomen en tekenen, die karakteristiek zijn voor psychiatrische ziekten. Een ander doel is het
reduceren van de kans op terugval, het voorkomen van beperkingen en handicaps die kunnen
voortvloeien uit psychiatrische ziekten, en de bevordering van geestelijk gezondheid".
"Het begrip psychosociale revalidatie verwijst alle acties en interventies die erop gericht zijn om
iemands stoornissen, beperkingen en handicaps die resulteren uit een psychiatrische ziekte, te
verlichten, en om de kwaliteit van diens leven zo veel als mogelijk te vergroten. Deze revalidatie is
erop gericht om iemand zo goed mogelijk te laten participeren in familie, gemeenschap en
maatschappij. Ze is bovendien gericht op het voorkomen dan wel verlichten van beperkingen en
handicaps, op het reduceren van de kans op terugval, en op de participatie van de cliënt in diens
revalidatie".

75

PSYCHIATRISCHE ZORG EN PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE
Excl. geven van voorlichting en advies (80-0)
Excl. bieden van steun (80-1)
Excl. doen aanleren van vaardigheden / activiteiten (80-2)
Excl. overnemen van vaardigheden / activiteiten (80-3)
Excl. begeleiden bij het vinden van een zinvolle dagbesteding (80-4)

75-0

Psychiatrisch en psychosociaal onderzoek

75-1

Psychofarmacologische interventies

75-2

Andere somatische interventies
Incl.
slaapkuren, electro-shock-therapie

75-3

Psychologische interventies, individueel
Incl.
psychotherapie (in brede zin), psychomotore therapie, creatieve therapie

75-4

Psychologische interventies, groepsgewijs
Incl.
groepspsychotherapie (in brede zin), psychomotore therapie, creatieve therapie

75-5

Psychologische interventies, niet gespecificeerd naar betrokkene(n)

75-8

Psychiatrische zorg en psychosociale revalidatie, anders gespecificeerd

75-9

Psychiatrische zorg en psychosociale revalidatie, niet gespecificeerd

4e code voor hoofdklasse 75
0
Ambulante psychiatrische zorg en psychosociale revalidatie
N.B.: extramurale ambulante zorg richt zich vooral op cliënten die thuis wonen en in staat
zijn op een spreekuur te komen
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Incl.

1
8
9

ambulante zorg door huisarts, RIAGG, psychiatrische poliklinieken; primaire en
secundaire dagbehandeling
Intramurale en categorale psychiatrische zorg en psychosociale revalidatie
Incl.
zorg geboden in klinisch wonen (zoals sociowoningen, begeleid wonen)
Anders gespecificeerd
Niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 78

LABORATORIUMONDERZOEK

Deze klasse is gebaseerd op de Voorlopige WCC-Standaardclassificatie voor
laboratoriumverrichtingen (WCC, 1992).
22

78

LABORATORIUMONDERZOEK

78-0

Bloedonderzoek
78-00 Stolling en fibrinolyse
78-05 Enzymen en hormonen
78-08 Bloedonderzoek, anders gespecificeerd
78-09 Bloedonderzoek, niet gespecificeerd

78-1

Onderzoek beenmerg

78-2

Onderzoek urine
78-20 Koolhydraten
Incl.
glucosespiegel
78-21 Eiwitten en aminozuren
78-28 Onderzoek urine, anders gespecificeerd
78-29 Onderzoek urine, niet gespecificeerd

78-3

Onderzoek drainvocht

78-4

Onderzoek wondvocht

78-5

Onderzoek blaarvocht

78-8

Laboratoriumonderzoek, anders gespecificeerd
78-80 Onderzoek huidbiopt / huidschraapsel / huidderivaten
Incl.
onderzoek naar micro-organismen

78-9

Laboratoriumonderzoek, niet gespecificeerd
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Gekozen is voor de indeling gebruikt in de Ontwerp CMT voor Paramedische beroepen; die is voor
huidtherapie beter te gebruiken dan de indeling gehanteerd in de CMT-diëtetiek.
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HOOFDKLASSE 79

RADIOTHERAPIE EN RADIODIAGNOSTISCH &
NUCLEAIRGENEESKUNDIG DIAGNOSTISCH ONDERZOEK

Deze hoofdklasse is gebaseerd op de Voorlopige WCC-Standaard radiodiagnostische en
nucleairgeneeskundig diagnostische verrichtingen (oktober 1990). Deze standaard kent net als de
standaard voor laboratoriumverrichtingen een kenmerkenstructuur.

79

RADIOTHERAPIE EN RADIODIAGNOSTISCH & NUCLEAIRGENEESKUNDIG
DIAGNOSTISCH ONDERZOEK

79-0

Radiotherapie

79-7

Functie-onderzoek
Incl.
opname, uitscheiding, vulling, ontlediging, klaring, bewegingspatroon

79-8

Radiotherapie en radiodiagnostisch & nucleairgeneeskundig diagnostisch onderzoek,
anders gespecificeerd
Incl.
lymfscintigrafie

79-9

Radiotherapie en radiodiagnostisch & nucleairgeneeskundig diagnostisch onderzoek,
niet gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 80

OVERIGE NIET IN DE CMSV VOORKOMENDE ZORG

In deze hoofdklasse staan verrichtingen die niet voorkomen in een van de aan de CMSV ontleende
hoofdklassen, dan wel in de hoofdklassen 75-79.
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80

OVERIGE NIET IN DE CMSV VOORKOMENDE ZORG

80-0

Geven van voorlichting en advies
80-00 Geven van voorlichting en advies aan patiënt / cliënt
80-01 Geven van voorlichting en advies aan patiënt / cliënt en één of meerdere familieleden
80-02 Geven van voorlichting en advies aan één of meerdere familieleden
80-03 Geven van voorlichting en advies aan groep patiënten / cliënten
80-04 Geven van voorlichting en advies aan groep familieleden
80-05 Geven van voorlichting en advies aan gecombineerde groep
80-06 Geven van voorlichting en advies aan eerst verantwoordelijke, niet nader
gespecificeerd
80-07 Geven van voorlichting en advies aan verzorgende, niet nader gespecificeerd
80-08 Geven van voorlichting en advies, anders gespecificeerd
80-09 Geven van voorlichting en advies, niet gespecificeerd

80-1

Bieden van steun
80-10 Bieden van steun aan patiënt / cliënt
80-11 Bieden van steun aan patiënt / cliënt en één of meerdere familieleden
80-12 Bieden van steun aan één of meerdere familieleden
80-13 Bieden van steun aan groep patiënten / cliënten
80-14 Bieden van steun aan groep familieleden
80-15 Bieden van steun aan gecombineerde groep
80-16 Bieden van steun aan eerst verantwoordelijke, niet nader gespecificeerd
80-17 Bieden van steun aan verzorgende, niet nader gespecificeerd
80-18 Bieden van steun, anders gespecificeerd
80-19 Bieden van steun, niet gespecificeerd

80-2

Doen aanleren van vaardigheden / activiteiten
Incl.
(re)educatie, alle vormen van vaardigheidstraining

80-3

Overnemen van vaardigheden / activiteiten

80-4

Begeleiden bij het vinden van een zinvolle dagbesteding
Incl.
arbeidstherapie

80-5

Aanmeten, bijstellen en controleren van hulpmiddelen
80-50 Aanmeten, bijstellen en controleren van therapeutische elastische kousen
80-51 Aanmeten, bijstellen en controleren van mammaprothesen
80-58 Aanmeten, bijstellen en controleren van hulpmiddelen, anders gespecificeerd
80-59 Aanmeten, bijstellen en controleren van hulpmiddelen, niet gespecificeerd

80-7

Palliatieve zorg [Z51.5]

80-8

Overige niet in de CMSV voorkomende zorg, anders gespecificeerd
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Gekozen is voor de indeling gebruikt in de Ontwerp CMT voor Paramedische beroepen; die is voor
huidtherapie beter te gebruiken dan de indeling gehanteerd in de CMT-diëtetiek.
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HOOFDKLASSEN 85 t/m 90

TOEDIENEN VAN MEDICAMENTEN / MEDICATIE

NB1
Deze hoofdklassen omvatten ook de klassen uit de CMSV die te maken hebben met het
toedienen van medicamenten. Waar van toepassing staat de klasse uit de CMSV tussen vierkante
haken achter de klasse vermeld.
NB2
omdat de hoofdklassen 85-90 gebruikt kunnen worden voor het klasseren van de verrichting
'het toedienen van medicamenten' èn voor het klasseren van de medicatie zoals de patiënt die (heeft /
zal) ontvang(t)(en) zijn de klassen als 'verrichting' geformuleerd én als 'medicatie'.

85

ORAAL TOEDIENEN VAN MEDICAMENTEN / ORAAL TOEGEDIENDE MEDICATIE

86

ANAAL TOEDIENEN VAN MEDICAMENTEN / ANAAL TOEGEDIENDE MEDICATIE

87

VIA EEN INJECTIE TOEDIENEN VAN MEDICAMENTEN / VIA EEN INJECTIE
TOEGEDIENDE MEDICATIE

87-1

Intraveneus toedienen van medicamenten / intraveneus toegediende medicatie

87-2

Via injectie in huid of subcutaan toedienen van medicamenten / in huid of subcutaan
toegediende medicatie

87-6

Via infuus toedienen van medicamenten / via infuus toegediende medicatie

87-7

Via een pompje toedienen van medicamenten / via een pompje ingebrachte medicatie

87-8

Via een injectie toedienen van medicamenten / via een injectie toegediende medicatie,
anders gespecificeerd

87-9

Via een injectie toedienen van medicamenten / via een injectie toegediende medicatie,
niet gespecificeerd

88

DIRECT OP DE HUID[DERIVATEN] AANBRENGEN VAN MEDICAMENTEN / DIRECT OP
DE HUID[DERIVATEN] AANGEBRACHTE MEDICATIE
Incl.
Emla-crème, lidocaïne

89

VERNEVELEN / LATEN INHALEREN VAN MEDICAMENTEN /
VERNEVELDE/GEÏNHALEERDE MEDICATIE

90

OP ANDERE GESPECIFICEERDE WIJZE AANBRENGEN VAN MEDICAMENTEN /
ANDERE GESPECIFICEERDE MEDICATIE

90-1

Via een sonde toedienen van medicamenten

90-8

Op andere gespecificeerde wijze aanbrengen van medicamenten / andere
gespecificeerde medicatie, anders gespecificeerd

91

NIET GESPECIFICEERDE OF NIET RELEVANTE TOEDIENINGSWEG
Incl.
iontoforese

91-0

Chemotherapie

91-8

Niet gespecificeerde of niet relevante toedieningsweg, anders gespecificeerd
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HOOFDKLASSE 98

'MEDISCHE' TERMEN, ANDERS GESPECIFICEERD

Deze klasse is voorlopig leeg, maar kan gebruikt worden voor het klasseren van al die termen die niet
voorkomen in een van de voorgaande hoofdklassen.
Met deze klasse kunnen verwijzingen worden geklasseerd als ‘gaarne huidtherapie’.

HOOFDKLASSE 99

'MEDISCHE' TERMEN, NIET GESPECIFICEERD
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