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Advies nr 5 van de Telematica Commissie   

"Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg" 

 
Goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 10/10/2001 

 

Codificatiesystemen voor de classificatie van de ziekten 

 

De Commissie ‘Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de 

gezondheidszorg’ (hierna ‘Commissie Telematica’ genoemd) sluit zich aan het voorstel van de 

werkgroep EMDMI (Directie Geneeskundepraktijk van het Bestuur van de Gezondheidszorg) 

om het gebruik van de ICPC-2-classificatie (ICPC-2 : International Classification of Primary 

Care) te veralgemenen voor de huisartsgeneeskunde in België. 

 

De Commissie Telematica wijst op het veralgemeende en officiële gebruik van de ICD-9-CM-

nomenclatuur (ICD-9-CM : International Classification of Diseases – Clinical Modification) voor 

de codering van de ziekten en de procedures in de ziekenhuispraktijk. 

ICD-9-CM is dus de facto een standaard voor de ziekenhuissector in België. 
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Teneinde op termijn een vlotte uitwisseling van de gecodeerde gegevens tussen de 

huisartsgeneeskunde en de ziekenhuisgeneeskunde mogelijk te maken, geeft de Commissie 

Telematica de volgende aanbevelingen: 

 

- het veralgemeende gebruik van ICPC-2 moet samengaan met de ontwikkeling en 

verspreiding van gevalideerde transcodeerinstrumenten die de ICPC-2-codes correct 

omzetten in de corresponderende ICD-10 codes en omgekeerd ; 

 

- de toekomstige overgang van ICD-9-CM naar ICD-10 moet binnen de ziekenhuispraktijk 

progressief worden georganiseerd en impliceert een voorbereidende fase van opleiding en 

gemeenschappelijke informatie voor alle zorgverstrekkers op nationaal vlak ; 

 

- tijdens die overgangsfase moet ICD-10 het referentiecodeersysteem zijn dat de ICPC-2-

codes in ICD-9-CM-codes omzet, enerzijds door, wat de huisartsgeneeskunde betreft, 

bovenvermelde ICPC-2/ICD-10 transcodeerinstrumenten te gebruiken, en anderzijds door 

in het kader van de ziekenhuispraktijk de voor de omzetting noodzakelijke ICD-9-CM/ICD-

10 transcodeerinstrumenten te ontwikkelen ; 

 

- de informatica-instrumenten (zoals bijvoorbeeld terminologische thesauri, 

stemherkenningstechnieken of lexicale analyses van teksten) die systematisch kunnen 

coderen overeenkomstig de hierboven opgesomde classificaties, moeten het voorwerp 

kunnen uitmaken van een verificatie-aanvraag bij een ‘Classificatiecomité’, een werkgroep 

die door de Commissie is aangewezen en waarvan de samenstelling via de website van de 

Commissie zal worden bekendgemaakt. Na de verificatie en op voorwaarde dat die positief 

is, bezorgt het Comité een proces-verbaal van verificatie met vermeldiing van de datum 

van het PV, het gecontroleerde informatica-instrument en de persoon of het bedrijf dat de 

verificatie heeft aangevraagd. De lijst van de instrumenten en van de aanvragers wordt op 

de website van de Commissie gepubliceerd. Het verificatie-PV geldt voor een duur van twee 

jaar vanaf de bekendmaking ervan. De persoon die de aanvraag heeft ingediend, heeft het 

recht op alle kopieën van de informatica-instrumenten die het voorwerp hebben uitgemaakt 

van een positieve verificatie de referte van het verificatie-PV te vermelden. 


