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Handleiding ICD10BE codeertool. 

Inleiding 
Deze codeertool bevat de officiële ICD10CM en ICD10PCS handboeken zoals ze ter beschikking 

worden gesteld door CMS (http://www.cms.gov/Medicare/Coding/ICD10/index.html) en CDC 

(http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm). 

U kunt kiezen om zowel in het boek van de diagnosen (-CM) als het boek van de procedures (-PCS) 

tegelijkertijd te zoeken, ofwel in elk onderdeel afzonderlijk. Wanneer u in een specifiek onderdeel 

afzonderlijk zoekt dan moet u wel zeker weten dat de gezochte code daar in zal staan. Zoekt u 

bijvoorbeeld naar een vergiftiging door een bepaald medicament in het boekdeel ‘Diagnosen’ dan 

zult u niets vinden. 

 

De boekdelen kregen hun eigen specifieke kleur zodat u bij zoekopdrachten in de alfabetische index 

al de hoofdterm ziet in de kleur van het boekdeel. Zo heeft men: 

- Blauwe termen voor hoofdtermen uit de ‘Diagnosen’; 

- Rode termen voor hoofdtermen uit de ‘Procedures’; 

- Groene termen voor hoofdtermen uit de ‘tabel over de medicamenten en andere chemische 

substanties’; 

- Bruine termen voor de hoofdtermen uit het hoofdstuk ‘uitwendige oorzaken’. 

Deze verschillende gekleurde hoofdtermen zult u dus zien wanneer u alle boekdelen samen kiest 

(zowel de -CM als de –PCS). Indien u enkel één boekdeel kiest dan ziet u natuurlijk enkel de 

corresponderende kleur van de hoofdtermen uit dat boekdeel. 

 



ICD10BE CODEERTOOL 
P. 2 

  1 januari 2014 
 

 

Deze manier maakt het mogelijk al onmiddellijk te zien waar een bepaalde hoofdterm overal voor 

komt, hetgeen het zoeken versnelt. 

Hoe zoekt u nu naar bepaalde codes? 
Alle hieronder beschreven methodes zijn van toepassing op alle boekdelen afzonderlijk of de beide 

boekdelen samen. 

Er zijn verschillende manieren om tot een juiste code te komen: 

1. U typt de code al dan niet volledig in en komt dan direct in de systematische index van de 

ICD10CM of de corresponderende tabel in ICD10PCS. LET WEL OP voor de diagnosen MOET 

er na het derde karakter steeds een PUNT (.) getypt worden, anders kan de software geen 

onderscheid maken tussen een diagnosecode of een procedurecode. U moet op zijn minst 

drie karakters intypen, anders zijn er te veel keuzemogelijkheden hetgeen een weinig 

zinvolle overzichtspagina zal geven. LET OOK OP dat u NIET op de ‘Enter’ toets drukt – vanaf 

er drie geldige karakters ingetypt worden toont de software al wat ze vindt. Hoe meer u 

intypt hoe fijner de filter wordt en hoe minder er zal getoond worden. 

Geef bvb. ‘B20.’ in en u komt direct terecht bij AIDS in de systematische index. U ziet 

onmiddellijk onder welke categorie die code valt alsook welk hoofdstuk. Alle van toepassing 

zijnde ‘Exclusies’, ‘Inclusies’, ‘Notes’ en andere aanwijzingen worden getoond. Op deze 

manier hoeft u niet ettelijke pagina’s naar voor in het boekdeel te bladeren om niets te 

missen van al die aanwijzingen. 
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Geef ook eens de code ‘B20’ (zonder punt) in en u komt in de proceduretabel ‘Plain 

Radiography: Planar display of an image developed from the capture of external ionizing 

radiation on photographic or photoconductive plate’. Daar kunt u dan de volgende vier 

karakters kiezen. U kiest deze volgende vier karakters niet noodzakelijk van voor naar achter, 

maar u kiest eerst deze karakters waarvan u zeker bent van de waarde. In ons voorbeeld 

weet u bijvoorbeeld zeker dat het om ‘Low Osmolar’ contrast gaat. Door dit eerst te 

selecteren kan het zijn dat er in de andere kolommen al heel wat keuzemogelijkheden 

wegvallen. U bent dus niet gebonden aan een volgorde in het kiezen van de vier laatste 

karakters van een procedurecode. 
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Figuur hierboven: De ‘Qualifier’ aanklikken (7de karakter) geeft direct de beperking voor het 

4de, 5de en 6de karakter. 

 

2. Een andere manier van zoeken is het ingeven van een hoofdterm, zoals je zou doen bij het 

manueel opzoeken in de alfabetische lijst. U ziet dat tijdens het typen de alfabetische index 

zich automatisch aanpast en zich zelf beperkt in functie van hetgeen u ingeeft. Aan de hand 

van de kleuren (indien u alle boekdelen samen heeft gekozen) weet u waar de ingegeven 

hoofdterm zich bevindt. Zoekt u naar de diagnosecode dan klikt u op een blauwe term. Zoekt 

u naar een procedurecode dan klikt u op een rode term, enz. Eens u een bepaalde term heeft 

aangeklikt dan verschijnen alle subtermen zoals ze in de officiële alfabetische index 

voorkomen. 
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Door de code (die onderstreept is) aan te klikken bij de juiste subterm komt u in de 

systematische index zoals hierboven beschreven. U mag en moet soms een categorie hoger 

aanklikken in deze systematische index, om alle onderverdelingen zichtbaar te maken en uw 

keuze te verfijnen. Hoe hoger u in de hiërarchie van de codes gaat (aanklikt) hoe meer u te 

zien krijgt, tot het volledige hoofdstuk zelf. In zo’n hoofdstuk (wanneer alle codes zichtbaar 

zijn – omdat u de ganse codereeks van dat hoofdstuk heeft aangeklikt) kunt u eenvoudig 

naar een stukje tekst zoeken via de ‘CTRL-F’ zoekfunctie (met deze functie zoekt u standaard 

op de geopende pagina in uw browser – hier dus op alle geopende codes van het hoofdstuk). 
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Bij de procedures kiest u onder de juiste hoofdterm de code bij de juiste subterm en dan 

komt u in de gekozen tabel. Wees aandachtig dat de gekozen eerste drie karakters (de index) 

wel degelijk overeenkomen met wat er werd uitgevoerd. De andere vier karakters kunt u dan 

vervolledigen door ze willekeurig aan te klikken (zie punt 1.). 

 



ICD10BE CODEERTOOL 
P. 7 

  1 januari 2014 
 

  

3. Een derde manier om te zoeken is het gebruik maken van de ‘Enter’ toets na het intypen 

van een hoofdterm of een gedeelte van een hoofdterm. Het gebruik van de ‘Enter’ toets is 

hetzelfde als het gebruik van de ‘Search’ knop naast het zoekvenster. Bij het intypen van één 

term (zonder ‘Enter’), de hoofdterm, ziet u alle hoofdtermen die van toepassing zijn voor de 

reeds ingetypte letters. U zit dan op het eerste niveau binnen de alfabetische index.  

 

Wanneer men de ‘Enter’ toets of de ‘Search’ toets drukt dan zal de software in de volledige 

alfabetische index naar die term of stukje term zoeken, en zich dus niet beperken op het 

eerste niveau van de hoofdtermen. U ziet al snel dat u nu ook subtermen zult zien die 

overeen komen met de ingetypte letters. Deze manier van zoeken toont u dus snel en 

overzichtelijk waar en onder welke hoofdtermen uw ingetypte letters zich bevinden. Binnen 

de procedures kan het dus handig zijn om op deze manier een overzicht te krijgen van alle 

beschikbare kernprocedures die van toepassing zijn op een bepaald lichaamsdeel. Met de 

nodige kennis over de verschillende kernprocedures kunt u dan met kennis van zaken de juist 

tabel selecteren. 
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4. De vierde manier van opzoeken is een verdere uitbreiding van de vorige. Wanneer u twee 

termen, of delen van termen intypt dan zal de software zie termen in de volledige 

alfabetische index zoeken op alle niveaus (zoals hierboven). U hoeft GEEN ‘Enter’ of ‘Search’ 

toets in te drukken of aan te klikken. De software zal altijd die techniek toepassen wanneer 

er meer dan één term of gedeelte van een term wordt ingegeven. Het kan dus handig zijn om 

verschillende stukjes van zoektermen in te geven om de lijst uit de alfabetische index te 

beperken en u snel naar de juiste code te leiden. Het zoeken is volledig dynamisch en u ziet 

de lijst zienderogen slinken naarmate u meerdere zoektermen (of stukjes ervan) ingeeft. 
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5. Voor de procedures is er tenslotte nog een manier om de tabel van ‘Scratch’ samen te 

stellen.  

 Hier vertrekt u dus niet vanuit de alfabetische index 

maar bouwt u de procedurecode volledig zelf op. Eerst moet u natuurlijk de ‘Index’ (eerste 

drie karakters) samenstellen. De volgorde is opnieuw willekeurig. U kunt vetrekken vanuit 

een bepaalde kernprocedure of een lichaamsdeel of gewoonweg vanuit de sectie. Na elke 

selectie die u gemaakt heeft zullen de andere karakters van de ‘Index’ zich zelf beperken, 

omdat niet alle keuzes mogelijk zijn. Bepaalde kernprocedures hebben een andere waarde 

afhankelijk van de gekozen ‘Sectie’, vandaar dat u dan misschien beter eerst de ‘Sectie’ kiest 

vooraleer de ‘Kernprocedure’. 

Eens deze ‘Index’ samengesteld is, krijgt u toegang tot de corresponderende tabel om de 

andere vier karakters of de ‘Matrix’ te selecteren in de volgorde die u wenst. 

 

Enkele hulpmiddelen 

Procedure tabellen 

 Door over de kernprocedure te hoveren krijgt u een pop-up venster met een uitleg over die 

kernprocedure en een voorbeeld. 
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 Het hoveren over de lichaamsdelen toont de lichaamsdelen die ondergebracht zijn onder de 

te kiezen waarden. 

 
 Het hoveren over de toegangswegen toont een pop-up venster met de definitie van de 

toegangsweg. 

 
 Het is dus belangrijk deze informatie naar voor te brengen zodat u niet alles uit het hoofd 

dient te kennen. Er zit zo wat overal informatie verborgen. Over de tekst hoveren is dus geen 

overbodige luxe. 

 Wanneer de procedurecode volledig is samengesteld dan ziet u door erover te hoveren een 

mogelijke conversie naar de ICD9CM. Dit voorstel komt uit de officiële GEMs en dient met de 

nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden (het is geen gevalideerde conversie). Deze 

functionaliteit kan je aan of afzetten met . 

 

Systematische index van de diagnosen 
 Alle aanwijzingen die van toepassing zijn op de code die u uiteindelijk kiest worden getoond. 

Het is dus belangrijk deze aanwijzingen te lezen en toe te passen. 

 Wanneer u over de meest doorgedreven code hovert ziet u ook hier de mogelijke conversie 

naar ICD9CM. Dit voorstel komt uit de officiële GEMs en dient met de nodige voorzichtigheid 

gehanteerd te worden (het is geen gevalideerde conversie). Deze functionaliteit kan je aan of 

afzetten met . 
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