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 Complicatielijst in relatie tot de Masterclassificatie voor het specialisme: 

 Inwendige Geneeskunde 

 gebaseerd op: Complicatielijst NIV_5.2  

 Masterclassificatie versie 3.0 

 vastgesteld: 23 oktober 2006C 

 Toelichting : 

 In navolgende lijst van complicaties is per complicatie een conversierelatie gelegd met één of meer van de  
 assen van de Masterclassificatie ten behoeve van Complicatieregistraties: 
  
       As 1     Pathologie 
       As 2a   Lichaamsdelen 
       As 2b   Orgaansystemen en organen 
       As 2c   Algemene systemen en weefseltypering 
       As 2d   Lichaamsoppervlakken 
       As 3     Externe factoren en overige kenmerken met een aanvullende tabel voor geneesmiddelen.  
  
 Deze assen zijn herkenbaar aan de eerste positie(s) van de gehanteerde codering. 
 In principe kunnen alle complicaties met behulp van deze assen worden beschreven en onderscheiden.  

Orde Programma Complicatieregistratie 
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 Complicatielijst 

complicaties van het CZS 

 A0.10 TIA (hersenen) 
 1.04 ischemie 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.01.01 hersenen 

 A0.20 CVA-bloedig (hersenen) 
 1.02.1 hematoom/bloeding 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.01.01 hersenen 

 A0.21 CVA-overig (hersenen) 
 1.05 infarct/necrose 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.01.01 hersenen 

 A0.30 hersenoedeem (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.02.8 lekkage/vochtophoping van overige lichaamsvloeistoffen 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.01.01 hersenen 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 A0.40 liquorlekkage (na verrichting/ingreep) 
 1.02.8 lekkage/vochtophoping van overige lichaamsvloeistoffen 
 2a.98 lichaamsdelen, overig gespecificeerd 
 2b.01.98 zenuwstelsel, overig gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 

 A0.50 contusio cerebri 
 1.12.98 overige complicaties t.g.v. mechanische en fysisch-chemische oorzaken 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.01.01 hersenen 

 A0.60 epileptisch insult 
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.01.01 hersenen 

 A0.90 hersenfunctiestoornis, overig of n.n.o. 
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.01.01 hersenen 

 A0.91 gedaald bewustzijn (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.01.01 hersenen 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
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complicaties van het PZS 

 B0.10 zenuwletsel (patiële/volledige onderbreking van continuiteit) 
 1.12.02 verstoring continuïteit zenuwen en weke delen 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.01.99 zenuwstelsel, niet nader gespecificeerd 
 2c.07.99 niet gespecificeerde perifere zenuw/ganglion 

 B0.30 critical illness neuropathie 
 1.99.98 complicaties van overige gespecificeerde aard 
 2a.98 lichaamsdelen, overig gespecificeerd 
 2b.01.39 overige zenuwen en ganglia 
 2c.07.99 niet gespecificeerde perifere zenuw/ganglion 

 B0.90 zenuwfunctiestoornis (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting) 

 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.98 lichaamsdelen, overig gespecificeerd 
 2b.01.39 overige zenuwen en ganglia 
 2c.07.99 niet gespecificeerde perifere zenuw/ganglion 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

complicaties van hart en longen 

 C1.10 angina pectoris 
 1.04 ischemie 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.05.01 hart 

 C1.20 myocardinfarct 
 1.05.01 infarct 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.05.01 hart 

 C1.30 ritme/geleidingsstoornis hart (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting) 

 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.05.01 hart 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 C1.40 endocarditis (al dan niet na behandeling/verrichting) 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.05.01 hart 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 

 C1.50 decompensatio cordis (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
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 2b.05.01 hart 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 C1.90 hartfunctiestoornis, overig of n.n.o. 
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.05.01 hart 

 C2.13 respiratoire insufficientie (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting) 

 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.02.02.99 borst, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 C2.20 atelectase 
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.06.02 onderste luchtwegen 

 C2.30 pneumonie (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting) 

 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.06.02 onderste luchtwegen 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 C2.31 aspiratie (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ) 

 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.06.02 onderste luchtwegen 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 C2.41 thorax empyeem (al dan niet na behandeling/verrichting en/of device in situ) 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.06.98 tractus respiratorius, overig gespecificeerd 
 2c.98 algemene systemen en weefseltypering, overig gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 C2.50 pneumonitis (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting) 

 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.06.02 onderste luchtwegen 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 C2.60 pneumothorax (al dan niet na behandeling/verrichting en/of device in situ) 
 1.12.98 overige complicaties t.g.v. mechanische en fysisch-chemische oorzaken 
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 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.06.02 onderste luchtwegen 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

complicaties van de circulatie 

 D1.10 bloeding (al dan niet na toediening van medicatie en/of behandeling/verrichting) 

 1.02.1 hematoom/bloeding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 

 D2.10 veneuze trombose (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ) 

 1.03 trombose/embolie 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.09 overige bloedvaten 
 2c.05.02 bloedvat, veneus 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 D2.20 longembolie (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ) 

 1.03 trombose/embolie 
 2a.02.02.02 borstinhoud 
 2b.06.98 tractus respiratorius, overig gespecificeerd 
 2c.05.01 bloedvat, arterieel 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 D3.10 cholesterolembolie (al dan niet na behandeling/verrichting) 
 1.03 trombose/embolie 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.05.99 bloedvat, niet gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 

 D3.20 luchtembolie (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ) 

 1.03 trombose/embolie 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.05.99 bloedvat, niet gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 D4.10 flebitis (al dan niet na toediening van medicatie en/of behandeling/verrichting  
 en/of device in situ) 

 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
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 2c.05.99 bloedvat, niet gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 D4.20 infectie (al dan niet na toediening van medicatie en/of behandeling/verrichting  
 en/of device in situ) 

 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.05.02 bloedvat, veneus 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 D5.11 bacteriaemie na transfusie (humane bloedproducten) 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.98 tractus circulatorius, overig gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.04 specificeer zonodig biologisch materiaal 

 D5.12 bacteriaemie (al dan niet na behandeling/verrichting en/of device in situ) 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.98 tractus circulatorius, overig gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 D6.10 tensie daling 
 1.14.98 overig gespecificeerde symptomen/klachten/bevindingen zonder verdere  
 diagnose 

 2a.98 lichaamsdelen, overig gespecificeerd 
 2b.05.98 tractus circulatorius, overig gespecificeerd 
 2c.98 algemene systemen en weefseltypering, overig gespecificeerd 

 D6.11 shock 
 1.08 shock 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 

 D6.12 sepsis 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 

haematologische complicaties 

 E0.01 febriele neutropenie (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting) 

 1.14.01 koorts 
 1.14.03 hematologische afwijkingen 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
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 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 E0.10 anemie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.03 hematologische afwijkingen 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 E0.11 leucopenie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.03 hematologische afwijkingen 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 E0.12 agranulocytose (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.03 hematologische afwijkingen 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 E0.13 leucocytose 
 1.14.03 hematologische afwijkingen 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 

 E0.14 thrombopenie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.03 hematologische afwijkingen 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 E0.15 thrombocytose 
 1.14.03 hematologische afwijkingen 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 

bloedfunctiestoornis - metabole afwijking 

 F1.10 hypernatriemie (al dan niet na toediening van medicatie)                                          
               

 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
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 F1.20 hyperkaliemie (al dan niet na toediening van medicatie)                                            
              

 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 F1.30 hypercalciemie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 F1.40 hypocalciemie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 F1.50 hyponatriemie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 F1.60 hyperfosfatemie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 F1.70 hypomagnesiemie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 F1.80 hypokaliemie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 F1.90 hypofosfatemie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
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 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 F2.10 hyperglycemie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 F2.13 hyperglycemie na voeding (enteraal/parenteraal) 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 

 F2.20 hypoglycemie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 F2.30 ondervoeding 
 1.14.98 overig gespecificeerde symptomen/klachten/bevindingen zonder verdere  
 diagnose 

 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 

 F2.40 refeeding 
 1.14.98 overig gespecificeerde symptomen/klachten/bevindingen zonder verdere  
 diagnose 

 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 

 F2.50 dehydratie 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 

complicaties van het lymfestelsel 

 G0.10 lymfelekkage (al dan niet na behandeling/verrichting) 
 1.02.2 seroom/lekkage lymfevocht 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.06 lymfevat/ lymfeknoop 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
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complicaties van pancreas, lever en galwegen 

 H1.90 leverenzym afwijking (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.14.98 overig gespecificeerde symptomen/klachten/bevindingen zonder verdere  
 diagnose 

 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.05.99 tractus circulatorius, niet nader gespecificeerd 
 2c.04 bloed 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 H2.10 gallekkage (al dan niet na behandeling/verrichting en/of device in situ) 
 1.02.8 lekkage/vochtophoping van overige lichaamsvloeistoffen 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.07.05.2 galblaas en galwegen 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 H2.12 cholangitis (al dan niet na behandeling/verrichting en/of device in situ) 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.07.05.2 galblaas en galwegen 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 H3.10 pancreatitis (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting) 

 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.07.06 pancreas exocrien of niet gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

complicaties van nieren en urinewegen 

 I1.10 interstitiële nefritis 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.08.01 nier 
 2c.13 interstitium 

 I1.20 nierinfarct 
 1.05.01 infarct 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.08.01 nier 

 I1.30 tubulusnecrose 
 1.05.02 necrose 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.08.01 nier 
 2c.12 parenchym 
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 I1.41 uraatnefropathie, incl. na tumorlysis (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.03.98 buik, overig gespecificeerd 
 2b.08.01 nier 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 I1.90 nierfunctiestoornis 
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.08.01 nier 

 I2.10 blaasontsteking (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ)                                       

 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.04.02 inhoud kleine bekken 
 2b.08.03 urineblaas 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 I2.14 blaasbloeding (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ) 

 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.04.02 inhoud kleine bekken 
 2b.08.03 urineblaas 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 I2.90 blaasfunctiestoornis (al dan niet na behandeling/verrichting en/of device in  
 situ) 

 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.02.04.02 inhoud kleine bekken 
 2b.08.03 urineblaas 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

overige complicaties buik 

 J1.10 darmischemie/infarct 
 1.04 ischemie 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.07.04.9 niet nader gespecificeerd 

 J1.39 punctie/ perforatie tr. digestivus, nno (al dan niet na toediening van medicatie  
 en/of behandeling/verrichting en/of device in situ) 

 1.12.01 punctie/perforatie 
 2a.02.98 romp, overig gespecificeerd 
 2b.07.04.9 niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 
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 J1.40 ileus                                                           
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.07.04.9 niet nader gespecificeerd 

 J1.50 obstipatie (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting) 
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.07.04.9 niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 J1.60 diarree  (al dan niet na toediening van medicatie en/of behandeling/verrichting) 

 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.07.04.9 niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 J2.11 peritonitis (al dan niet na behandeling/verrichting en/of device in situ) 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.02.03.98 buik, overig gespecificeerd 
 2b.07.98 tractus digestivus, overig gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

complicaties van huid, huidderivaten en  

 K1.01 brandwond (al dan niet na behandeling/verrichting) 
 1.12.05 brandwond 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.10.99 huid en toebehoren, niet nader gespecificeerd 
 2d.99 algemeen of oppervlak niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 

 K2.11 huidinfarct (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ) 

 1.05.01 infarct 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.10.99 huid en toebehoren, niet nader gespecificeerd 
 2c.99 algemene systemen en weefseltypering, niet gespecificeerd 
 2d.99 algemeen of oppervlak niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 K3.11 decubitus huid (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ)                                       

 1.06 decubitus 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.10.99 huid en toebehoren, niet nader gespecificeerd 
 2d.99 algemeen of oppervlak niet nader gespecificeerd 
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 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 K3.14 decubitus slijmvlies (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ)                                       

 1.06 decubitus 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.98 algemene systemen en weefseltypering, overig gespecificeerd 
 2d.99 algemeen of oppervlak niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 K4.11 mucositis (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ)                                       

 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.98 algemene systemen en weefseltypering, overig gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 K5.11 fistel (al dan niet na behandeling/verrichting)                                       
 1.07 fistelvorming 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 

complicaties van het bewegingsstelsel 

 L1.03 rhabdomyolyse (al dan niet na toediening van medicatie)                                       

 1.99.98 complicaties van overige gespecificeerde aard 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.08 spier/pees 

 L1.10 myopathie (al dan niet na toediening van medicatie)                                       
 1.99.98 complicaties van overige gespecificeerde aard 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.08 spier/pees 

 L2.10 artritis, nno 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.10 gewricht 

 L2.11 artritis,infectieus (al dan niet na behandeling/verrichting)   
 1.01 infectie/ontsteking 
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 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.10 gewricht 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 

 L2.13 artritis, jicht 
 1.01 infectie/ontsteking 
 1.14.04 metabole afwijkingen en afwijkingen in water/electrolyten huishouding 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.10 gewricht 

 L2.14 artritis, reactief 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.10 gewricht 

 L2.20 contusie gewricht en/of weke delen (extremiteit) 
 1.12.98 overige complicaties t.g.v. mechanische en fysisch-chemische oorzaken 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.98 algemene systemen en weefseltypering, overig gespecificeerd 

 L3.30 fractuur 
 1.12.03 fractuur 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 2c.01 bot 

psychische complicaties 

 M0.10 delier (al dan niet na toediening van medicatie)                  
 1.09 psychische stoornis 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.01.01 hersenen 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 M0.20 depressie 
 1.09 psychische stoornis 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.01.01 hersenen 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 BS: 
 Willen jullie hier niet ook (net als bij delier) de mogelijkheid om medicatie als as 3  
 element te kunnen registreren? 

 M0.30 psychose 
 1.09 psychische stoornis 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.01.01 hersenen 
 BS: 
 Willen jullie hier niet ook (net als bij delier) de mogelijkheid om medicatie als as 3  
 element te kunnen registreren? 
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complicaties van het endocriene systeem 

 N1.00 hypofysefunctiestoornis (al dan niet na behandeling/verrichting)   
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.01.01.02 schedelinhoud 
 2b.04.05 hypofyse 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 

 N2.11 schildklier hypofunctie (al dan niet na toediening van medicatie)   
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.01.02.98 hals, overig gespecificeerd 
 2b.04.01 schildklier 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 N2.21 schildklier hyperfunctie (al dan niet na toediening van medicatie) 
 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.01.02.98 hals, overig gespecificeerd 
 2b.04.01 schildklier 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

 N3.11 bijnierschorsinsufficientie (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting) 

 1.11 Overige functiestoornis 
 2a.02.03.02 buikinhoud 
 2b.04.03 bijnier 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 

allergiën en immunologische complicaties 

 P1.10 allergische huidreactie (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ) 

 1.10.01 allergische reactie 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.10.99 huid en toebehoren, niet nader gespecificeerd 
 2d.99 algemeen of oppervlak niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 P1.20 systemische allergische/anafylactische reactie (al dan niet na toediening van  
 medicatie en/of behandeling/verrichting en/of device in situ)                                

 1.10.01 allergische reactie 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.97 multipele organen of orgaansystemen 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 
 BS: 
 Willen jullie hier niet ook een eventueel toegedient biologisch materiaal (ery's, bloed, etc.) 
  als aparte groep op as 3 kunnen registreren? 
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 P2.10 SIRS; systemic inflammatory response syndrome (al dan niet na toediening  
 van medicatie en/of behandeling/verrichting en/of device in situ)       

 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.97 multipele organen of orgaansystemen 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 
 3.00.04 specificeer zonodig biologisch materiaal 

 P2.20 graft versus host, afstoting na transplantatie                               
 1.10.02 afstotingsreactie 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 

 P2.30 host versus graft, afstoting na transplantatie                                             
 1.10.02 afstotingsreactie 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 

symptomen als complicatie 

 Q0.10 koorts (al dan niet na toediening van medicatie en/of behandeling/verrichting  
 en/of device in situ)                  
 1.14.01 koorts 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 
 3.00.04 specificeer zonodig biologisch materiaal 

 Q0.20 pijn (al dan niet na toediening van medicatie en/of behandeling/verrichting  
 en/of device in situ)                  

 1.14.02 pijn 
 2a.02.02.98 borst, overig gespecificeerd 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

overige complicaties 

 R0.10 abces (al dan niet na toediening van medicatie en/of behandeling/verrichting  
 en/of device in situ)                  

 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
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 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

 R0.20 infectie en ontsteking, nno 
 1.01 infectie/ontsteking 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 

 R0.30 punctie/perforatie nno (al dan niet na toediening van medicatie en/of  
 behandeling/verrichting en/of device in situ) 

 1.12.01 punctie/perforatie 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
 3.00.01 specificeer zonodig verrichting 
 3.00.02 specificeer zonodig medicatie 
 3.00.03 specificeer zonodig medisch (hulp)middel 

overige 

 Z9.99 overige 
 0 Koppeling aan vrije tekst veld 
 1.14.99 overig niet gespecificeerd 
 2a.99 lichaamsdelen, niet nader gespecificeerd 
 2b.99 algemeen of orgaan(systeem) niet nader gespecificeerd 
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 As 3 elementen 

verrichtingen 

 01 Verrichting nno 
 3.01.99 externe factor in kader van medisch handelen, niet nader gespecificeerd 

 02 Punctie nno 
 3.01.02.01 opzettelijk 

 03 Biopt nno 
 3.01.02.01 opzettelijk 

 04 Endoscopie nno 
 3.02.02.99 niet gespecificeerd chirurgisch instrumentarium 

 05 Gastroduodenoscopie 
 3.02.02.02 endoscopische apparatuur en instrumentarium 

 06 Coloscopie 
 3.02.02.02 endoscopische apparatuur en instrumentarium 

 07 ERCP 
 3.02.02.02 endoscopische apparatuur en instrumentarium 

 08 Dilatatie 
 3.01.98 externe factor in kader van medisch handelen, overig gespecificeerd 

 09 Pneumodilatatie 
 3.01.98 externe factor in kader van medisch handelen, overig gespecificeerd 

 10 Endoscopisch biopt 
 3.01.02.01 opzettelijk 
 3.02.02.02 endoscopische apparatuur en instrumentarium 

 11 Poliepectomie 
 3.01.02.01 opzettelijk 

 12 Maagsonde inbrengen (incl. maagspoeling) 
 3.01.98 externe factor in kader van medisch handelen, overig gespecificeerd 
 3.02.03.03 drain / sonde 
 BS: 
 Lijkt me zinvol om "(incl. maagspoeling)" als toevoeging in de omschrijving op te nemen. 

 13 Catheterisatie 
 3.01.02.01 opzettelijk 
 3.02.03.02 vaat-/overige catheter 

 14 Inbrengen lange lijn 
 3.01.02.01 opzettelijk 
 3.02.03.02 vaat-/overige catheter 

 15 Pleurapunctie 
 3.01.02.01 opzettelijk 
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 16 Ascitespunctie 
 3.01.02.01 opzettelijk 

 17 Gewrichtspunctie 
 3.01.02.01 opzettelijk 

 18 Schildklierpunctie 
 3.01.02.01 opzettelijk 

 19 Nierbiopt 
 3.01.02.01 opzettelijk 

 20 Inbrengen drain 
 3.01.02.01 opzettelijk 
 3.02.03.03 drain / sonde 

 21 Dialyse 
 3.01.98 externe factor in kader van medisch handelen, overig gespecificeerd 

 22 Plasmaferese 
 3.01.98 externe factor in kader van medisch handelen, overig gespecificeerd 

 23 Angiografie 
 3.01.99 externe factor in kader van medisch handelen, niet nader gespecificeerd 

 24 Reanimatie 
 3.01.99 externe factor in kader van medisch handelen, niet nader gespecificeerd 

 25 Bestraling 
 3.01.03 straling, warmte of andere energievorm 

 26 Provocatietest 
 3.01.99 externe factor in kader van medisch handelen, niet nader gespecificeerd 

 27 Beenmerg/stamceltransplantatie 
 3.01.02.01 opzettelijk 
 3.03.99 overig en niet gespecificeerd biologisch materiaal 

 99 Overig 
 3.99 andere en niet gespecificeerde externe factoren en overige kenmerken bij  
 medische complicaties 

devices 

 01 Perifeer infuus in situ 
 3.02.03.02 vaat-/overige catheter 

 02 Lange lijn in situ 
 3.02.03.02 vaat-/overige catheter 

 03 Catheter a demeure in situ 
 3.02.03.01 urinecatheter 

 04 CAPD catheter in situ 
 3.02.03.02 vaat-/overige catheter 
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 05 Kunstklep hart in situ 
 3.02.01.98 overige inwendige prothese / implantaat / osteosynthesemateriaal 

 06 Gewrichtsprothese in situ 
 3.02.01.98 overige inwendige prothese / implantaat / osteosynthesemateriaal 

 07 Maagsonde in situ 
 3.02.03.03 drain / sonde 

 99 Overig 
 3.99 andere en niet gespecificeerde externe factoren en overige kenmerken bij  
 medische complicaties 

medicatie 

 01 bedoelde toediening medicament/vloeistof/voeding, therapeutische range  
 (specificeer met ATC-code) 

 3.01.07.01.* medische en biologische stoffen, dosering binnen therapeutische range 

 02 bedoelde toediening medicament/vloeistof/voeding, buiten therapeutische  
 range (specificeer met ATC-code) 

 3.01.07.02.* medische en biologische stoffen, dosering buiten therapeutische range 

 03 bedoelde toediening medicament/vloeistof/voeding, n.n.o. (specificeer met  
 ATC-code) 

 3.01.07.09.* medische en biologische stoffen, dosering niet nader gespecificeerd 

 04 onbedoelde toediening medicament/vloeistof/voeding (specificeer met ATC- 
 code) 

 3.01.09.* onbedoelde toediening van medische en biologische stoffen 

 05 onterecht staken medicament/vloeistof/voeding (specificeer met ATC-code) 
 3.01.06 indicatiestelling voor medisch handelen 

biologisch materiaal 

 01 allotransplantaat 
 3.03.01.02 allotransplantaat 

 02 bloedproduct 
 3.03.02 humane bloedproducten 

 99 overig 
 3.03.99 overig en niet gespecificeerd biologisch materiaal 

 


